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1. APRESENTAÇÃO 

 

 
 

 
 

 
O maior crítico da administração pública é o povo que paga por ela, 

que necessita de seus benefícios, de eficácia e de eficiência em suas ações. 

 

    O princípio da eficiência, inserido no art. 37 da Constituição 

Federal, lembra-nos que, embora não se espere  lucro da operação de um 

órgão público, é esperado  que  ele  realize  suas  atividades  com  a  

máxima  efetividade.   

 

             Nesse sentido, a Defensoria Pública do Estado do Pará, no âmbito 

de sua missão institucional, apresenta o Balanço das ações realizadas que 

se traduz em resultados alcançados, no decorrer da gestão das ações 

delimitadas no Planejamento Estratégico⁄Tático Institucional, realizado em 

2008, e ainda, por seu caráter sistêmico e transversal, este valioso 

instrumento de gestão, em seu processo de monitoramento apontou para a 

necessidade de Repactuação, com vistas ao alcance de seus objetivos 

estratégicos e fiel cumprimento de sua missão, conforme expressam as 

matrizes estratégicas de atuação e de oportunidades deliberadas por 62 

gestores (responsáveis pela execução), no Encontro de Planejamento 

ocorrido nos dias 14 e 15 de janeiro de 2010 na Sala de Reunião do Hotel 

Beira Rio.  
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      2. CONTEXTO HISTÓRICO DO       

  PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO  
 

Durante os últimos anos, mais precisamente após os anos 70,  o 
planejamento estratégico surgiu como a principal ferramenta da alta 

direção, para conceber um futuro desejável de uma instituição, pública ou 
privada,  adequados para avançar a gestão.  

O Planejamento estratégico, diferentemente do modelo tradicional, 
utiliza-se de mecanismo singular no processo de gestão, uma vez que este 

valioso instrumento gerencial assegura efetiva participação de todos os 
segmentos relevantes da instituição, desde a fase de formulação ao 

monitoramento, objetivando conferir maior legitimidade às decisões, 
assegurar a representação das diferentes perspectivas e introduzir processo 

mais aberto e objetivo de administração de conflitos de valores e interesses 
modernos. Seu êxito depende do compromisso do gestor (es) - responsável 

pela execução – em realizá-lo de modo permanente e eficaz. A gestão e o 
controle das decisões estratégicas consideram não apenas dimensões 

“técnicas” das decisões e resultados, mas igualmente as variáveis políticas 

do processo e as diferentes formas de resistência, facilitação e 
administração das mudanças requeridas pelo planejamento. 

Nesse sentido, desde 2008 a Defensoria Pública do Estado do Pará  

adotou como prioridade em sua gestão o Planejamento Estratégico  
Institucional com participação efetiva de seus colaboradores à luz da  

consolidação de uma Defensoria autônoma com independência funcional,  
calcada  em  bases modernas e  racionais, capaz de responder de modo 

eficaz aos assistidos com um atendimento humanizado e serviços de 
qualidade. 

 

Tal prática, se desencadeou em 3 (três) etapas e contou com 
envolvimento de 288 (duzentas e oitenta e oito) pessoas, entre defensores 

(as), servidores (as) e estagiários (as) além 2 (dois)  representantes da 
Sociedade Civil na Oficina de Planejamento Estratégico que coletivamente 

construíram   a   identidade  organizacional  (Missão,  Visão  e  Valores),   a  
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definição dos seus objetivos estratégicos e Análise Estratégica (Pontos 
Fortes, Pontos Fracos, Oportunidades, Ameaças e fatores impeditivos ao 

cumprimento dos Objetivos Estratégicos, e, por último Áreas Estratégicas 
de Atuação (AEA), Objetivos Estratégicos, Matrizes Estratégicas de Atuação 

e de Oportunidade e Comitê Gestor, seguidos de orientação metodológica 
de consultores especializados.  

 

A primeira etapa se materializou em dois momentos com a 
preparação e levantamento de subsídios necessários ao desenvolvimento do 

segundo momento que culmina com a concepção do Planejamento 
Estratégico Institucional, realizado no mês de setembro de 2008, definida 

sua execução até dezembro 2010. 
  

Estes produtos já materializados e divulgados orientaram a 3ª etapa 
do processo de Planejamento Institucional, desencadeado sob a orientação 

especializada de consultoria, que teve o importante papel de facilitador na 
concepção e avanço do processo no Órgão culminado com a elaboração do 

Planejamento Tático das Unidades Gestoras da Defensoria Pública, que se 
traduz como detalhamento das estratégias do Plano Estratégico da 

Defensoria Pública para a gestão 2008/2011.  
 

O momento atual registra mais um passo importante para esta 

administração, com os instrumentos e processos de gestão do Plano 
implantados,  o qual se traduz no reconhecimento de um modelo inovador 

na prática da gestão pública que reafirma o compromisso da equipe com a 
execução do Plano, que aponta os primeiros resultados no avanço e 

conquistas da Órgão, devidamente discorridos no presente documento, 
através do balanço das ações planejadas e a repactuação das mesmas para 

o futuro próximo. 
 

    
 

               3. METODOLOGIA DA  
                   ATIVIDADE 
 

 
 

        A metodologia utilizada se alicerça nos princípios e modelo 
metodológico de planejamento  participativo,  seguiu  uma  seqüência  organizada 
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de atividades de modo a viabilizar o alcance dos resultados pretendidos ao final 

deste Encontro.  
 

As atividades contaram com recursos audiovisuais, que subsidiaram a 

apresentação do Balanço da Gestão 2008⁄2009 e a repactuação do Planejamento 
Estratégico Institucional. 

 
Para a atividade de repactuação, foi disponibilizado pela equipe de 

Planejamento da Defensoria, uma ferramenta de controle gerencial de 

Planejamento Estratégico em planilhas excel, com uma visão sistêmica agregando 
todas as informações referentes ao acompanhamento das atividades no decorrer 

de 2009 e propostas sugeridas para a repactuação, por ocasião da última reunião 
de atualização do Planejamento Institucional. Além desta ferramenta de controle 

foram disponibilizados data show (4) e  vídeo (1)  para fins de interação grupal, 
além de pessoal para apoio  logístico e de informática. Conforme se descreve 
sucintamente a seguir: 

  
vAtividade 1: Apresentação de Balanço da Gestão, Biênio 2008⁄2009. 

 
Essa atividade foi desencadeada em um espaço físico constituída de cadeiras 

dispostas em formato de “U”, visando uma melhor visualização e desenvolvimento 

das atividades futuras, contou com o apoio tecnológico de um datashow e 
notebook.  

 
Atividade 2: Repactuação do Planejamento Estratégico Institucional. 
Etapas: 

 Divisão do nº total de participantes em subgrupos, selecionados 
aleatoriamente dentre servidores, estagiários e defensores presentes, de 
modo a torná-los o mais heterogêneo possível.  

     Produto: 4 (quatro) subgrupos formados. 
 

 Reflexão, análise e debate pelos subgrupos acerca das  
estratégias⁄táticas⁄tarefas, produtos, metas, responsáveis e prazos 
constantes das Matrizes de Atuação Estratégica (AE1,AE2, AE3, AE4, AE5) e 

de Oportunidade. Esta atividade teve como apoio de 1(um) data show  e 1 
(um) notebook disponibilizados para cada subgrupo, para projeção do 
monitoramento  das ações do Planejamento, ocorrido no período de janeiro 

a dezembro de 2009,  em planilhas de excel com um campo aberto as 
contribuições ao final do debate nos subgrupos. 

     Produto : Propostas de repactuação e  outras contribuições registradas. 
 

 Apresentação e validação das propostas de repactuação em plenária. 

 
Produto: Matrizes repactuadas.  
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4. BALANÇO DA GESTÃO  

2008⁄2009 
 

 

 
A Defensoria Pública do Estado do Pará, centrada em sua missão 

institucional, realizou nos dias 14 e 15 de janeiro de 2010, seu balanço de 

gestão, biênio 2008-2009, proferido pelo Defensor Público Geral, Dr. 
Antonio Roberto Cardoso, à equipe de gestores do Órgão e convidados 

especiais. 
 

O Encontro teve por objetivo apresentar conquistas e avanços na 
Gestão, balizado pelas ações estratégicas concebidas pelo Planejamento 

Estratégico Institucional, e com isso apontar resultados, cenário do 
momento e a necessidade de sua projeção para o futuro, culminando na 

repactuação de estratégias planejadas. 
 

Na abertura do evento, o Defensor Público Geral, fez o relato geral 
sobre os resultados e avanços da Defensoria Pública e reafirmou o 

compromisso de sua gestão com o fortalecimento da Instituição e assim,     
deslanchou sua apresentação em 13 tópicos prioritários a seguir registrados 

pela Assessoria de Comunicação em sua fala: 

 

1. LUTAR POR UM ORÇAMENTO ADEQUADO ÀS 

NECESSIDADES 

“...Ao longo dos anos a Defensoria Pública do Pará vem lutando por 

um orçamento adequado as suas necessidades. “Em 2006 tínhamos 
R$ 21.095,000; em 2007 alcançamos 33.263,000; no ano de 2008, quase duplicamos com 
60.472,000; em 2009 passamos para 77.516,000 e finalmente em 2010 estamos com uma verba 
de 87.578,000 para investirmos na Instituição”, destacou Antonio Cardoso...”. 
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2. INSTITUIR O MARCO LEGAL PERMANENTE 
 
“...A Defensoria Pública do Pará instituiu um marco legal 
permanente com a Portaria 5182/08, que cria a comissão 
encarregada de elaborar o anteprojeto visando adequar a LC nº 
054/06 à emenda constitucional 045/04 e o Plano de Cargos e 
Salários dos servidores, com aprovação pela Defensoria Geral, pelo 

Conselho Superior, pela Diretoria da Associação dos Defensores Públicos do Estado do Pará - ADPEP e 
pela Assembléia Geral, além da elaboração do PCCS pela Associação do Servidores da Defensoria 
Pública - ASDP/PA..” 

 

3. ESTABELCER A REGULAMENTAÇÃO 
INTERNA 
 
“...o Conselho Superior da Defensoria Pública já definiu importantes 
resoluções que regulamentaram a Promoção e a Remoção, 
aprovaram a Lista de Antiguidades, criaram as Defensorias da 
Capital e, por fim, instituíram as reuniões abertas...Diversas 

portarias marcaram a regulamentação interna da Defensoria como a criação dos Fóruns de Debates; 

a expansão da licença maternidade; a proibição do fumo; as comissões de estudo; a promoção dos 
Defensores pelo critério de antiguidade para a 3ª Entrância, lotando-os nas Defensorias Públicas e a 
comissão para discutir e formalizar proposta para o Projeto de Lei de Reforma do Código Penal. E 
ainda foram divulgadas instruções normativas que estabeleceram mudanças significativas na 
Instituição como a autorização para os assistidos usarem o nome social; a regulamentação da 

jornada de trabalho e a recomendação para a orientação jurídica, a conciliação, a mediação, a 
arbitragem e a audiência pública.” 

4. IMPLANTAR UM MODERNO E EFICAZ 
MODELO DE GESTÃO 

“...implantamos um moderno e eficaz modelo de gestão que está 
sendo definido com o Planejamento Estratégico Institucional; o 
Planejamento Tático Operacional; o monitoramento da Execução do 
PEI; o Plano Diretor de Informática e a modelagem de Processos 
Internos, que inclui a definição do Manual de Procedimentos, do 
Organograma e do Regimento Interno..” 

 
 

 
5. OTIMIZAR A QUALIDADE DO 

ATENDIMENTO 
“...Transparência - Visando a otimização da qualidade e a 

humanização do atendimento, a Defensoria já adotou importantes  
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ações como o desenvolvimento e a implantação do Sistema de 
Controle de Processos Jurídicos e da Central de Atendimento 
Telefônico; as reformas e as novas instalações prediais; o 
fortalecimento de Programas e Núcleos e a expressiva aquisição de 
um prédio para a central de atendimentos da capital...” 

 

  

                                                          

 

 

6. PROMOVER A CAPACITAÇÃO PERMANENTE 
“...em 2009 a Defensoria realizou 25 cursos, 06 capacitações e diversos 
eventos que contaram com a participação de 977 defensores, 444 
servidores e 459 estagiários...” 
 
 

 

 

 
 

7. PRIORIZAR OS INVESTIMENTOS 
“...Dentre os investimentos de 2009, a Defensoria adquiriu 1.496 

equipamentos de informática; 4.766 materiais permanentes (incluindo 

mobiliários, eletrodomésticos e outros) e 27 veículos; totalizando assim, 
um valor investido de R$: 4.994.559,77...” 

 
 

   CAPANEMA PARAGOMINAS         BREVES 
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8. ZELAR PELA TRANSPARENCIA 
“...uma das prioridades de sua gestão é zelar pela transparência, 
por isso foi criado o Portal da Transparência e o Demonstrativo de 
Desempenho Institucional - DDI.  
 

 
 

 
9. INOVAR EM COMUNICAÇÃO 
“...visando esta transparência nos atos da Defensoria Pública do 
Pará que a Assessoria de Comunicação do Órgão produziu um 
trabalho inovador divulgando todas as atividades, eventos, 
inaugurações e demais ações desenvolvidas pela Instituição. O 
resultado deste trabalho rendeu 870 matérias divulgadas no site 

da Defensoria e 515 matérias veiculadas nos demais veículos de comunicação nacionais e 

internacionais, sendo 477 notícias positivas e apenas 38 negativas, demonstrando assim que o nosso 
Órgão está crescendo cada vez mais e despertando o interesse da imprensa e dos demais públicos...” 
 
 

10. PROMOVER A PARTICIPAÇÃO POPULAR 
“...A atual gestão também sempre demonstrou a preocupação com a participação popular, o que foi 

comprovada com o Planejamento Estratégico Participativo e a realização de Conferências e 

Audiências Públicas na capital e em diversas cidades do interior do Estado...” 

             
 

 
 

11. VALORIZAR O DEFENSOR PÚBLICO 
“...Para valorizar a função do Defensor Público foram promovidos a 
adequação salarial, o Projeto de lei orgânica da DP/PA, o concurso 

público e a convocação dos classificados. 
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12. VALORIZAR O SERVIDOR PÚBLICO 
 
“... a valorização do Servidor Público foi manifestada por meio do 
apoio à ASDP/PA; do incentivo à formação da delegação para 
elaboração do PCCS; do aumento salarial; da solução para o caso 
dos redistribuídos e da promoção do concurso público e convocação 

dos aprovados...” 

 
 

 
13. COMPROMETER-SE COM A 

CONTINUIDADE, COM A NORMALIDADE E 
COM A MUDANÇA. 

 “O nosso compromisso é com a continuidade, com a 
normalidade e com a mudança. Para isso, vamos manter o 

que há de positivo, corrigir o que precisa ser corrigido e ter ousadia para mudar”, enfatizou 
Antonio Cardoso. 

O Defensor Geral finalizou sua apresentação destacando o “processo de fortalecimento 
Institucional da Defensoria do Pará é resultado de um excelente trabalho desenvolvido 
pelos defensores e servidores que atuam nos diversos setores da Instituição”. Elogiou o 

desempenho dos atuais gestores, que segundo ele são os responsáveis pelo crescimento da 
Defensoria Pública do Pará. “Tudo o que fazemos é para melhorar a prestação dos serviços 
aos nossos maiores beneficiados, que são os assistidos e estamos dando um grande salto 
de qualidade para transformar a Defensoria do Pará em uma das melhores do Brasil", 

garantiu o Defensor Geral. 

E concluiu fazendo um agradecimento especial a Deus; a seus familiares; à equipe do Planejamdento 
Estratégico Institucional: Cristina, Luciana, Nylma e Goretti; aos membros do Conselho Superior: 
Paulo Bonna, Laura Fragoso, Florisbela Cantal, Nazaré, Alira e Gledson Diniz; aos Diretores: Marcus 
Vinicius, Marialva Sena, Antônio Carlos, Rossivagner Santana e Alexandre Bastos; à Equipe do 
Gabinete: Lidéa, Ana Marina, Bruno, Joaquim, Erika, Carmem, Natalina, Rita e Renato; aos 
Coordenadores Regionais: Arclébio, Germana, Fábio Rangel, Rodrigo Ayan, Larissa, Alinne, Arthur, 

Graça, Manaia e Edgar; aos Coordenadores de Políticas da Capital e do Interior: Portela, Anderson e 
Figueiredo; aos Coordenadores de Núcleos, Programas e Projetos: Nádia, Rossana, Adaumir, Elias, 
Rosângela, Franciara,  Rossineide, Alcides, Márcio Cruz, Arlete e Mônica; aos Grupos de Trabalho: 

Vladimir, Anijar, Fábio Namekata, João Paulo, Roberto Martins, Sergio Espírito Santo; ao NUPLAN: 
Marcus Holanda e equipe; à ASCOM: Gilla Aguiar, Dinha Rebelo e equipe; aos Gerentes: Rosângela, 
Aguinaldo, Marquinho, Arodo, Augusto, Paulo Lhamas, Rita, Stan e equipes; à Consultoria Jurídica: 

Padilha, Luiz Eduardo e Lorena e a todos os Defensores, Servidores, Estagiários, Prestadores de 
Serviços, Colaboradores e Parceiros, especialmente, à Governadora Ana Júlia Carepa.¹ 

¹ texto extraído do Site da Defensoria Pública. 
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Após o termino da apresentação do Balanço a equipe de coordenação 

do Encontro abriu à plenária o tempo para manifestação e as considerações 
finais desse 1 º dia de trabalho coletivo. 

  GESTÃO DEMOCRÁTICA: O CAMINHAR DA PARTICIPAÇÃO 

√ Contribuições da Plenária ao Balanço. 

             O momento oportunizou a reflexão, a integração, o resgate 

histórico, realizações e a necessidade de avançar muito mais. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1. ALCIDES, Coordenador Núcleo do Guamá.  Resgate histórico da DP e sua atuação 

até hoje. 

Destaques e/ou Ponderações: 

 Falta de autonomia (vinculação à Procuradoria Geral do Estado); 

 Status de Secretaria, com restrições orçamentárias; 

 Cada gestão deu sua contribuição ao engrandecimento da DP; 

 Lei  13 (a DP sempre teve caráter de vanguarda em relação às DPs nacionais) 

1 ano  antes da Lei 80/94; 

 Dificuldade de lidar com o tempo e condições históricas, mas cada dirigente 

buscou o avanço que foi possível; 

 Momento bom: importância ao Sistema de Justiça e não só ao Poder Judiciário 

e a Emenda Constitucional 45/04 conferindo autonomia à DP; 

 Participação em Brasília em reuniões e deu propostas que redundaram na 

Emenda Constitucional 45 e na PEC da DP. 

Testemunho pessoal:  condução com responsabilidade pelo Defensor Público Geral. 

Postura conciliatória a fim de buscar avanços na direção de uma DP fortalecida. 

Hoje, o Núcleo do Guamá está mais preparado para receber a demanda: 05 

Defensores Públicos, com espaço físico ampliado e reformado, com gabinetes 

individualizados. Registrou também o apoio da Diretoria Administrativa, Diretoria 

Metropolitana e Informática. 

 

2. MARIALVA, Diretora do Centro de Estudos: Considerações sobre tópicos do balanço 

apresentado. 

Destaques e/ou  Ponderações: 

 Estrutura: Regionais e Núcleos criados; 

 Dados estatísticos sobre a atividade fim; 

 Ampliação do acervo bibliográfico. 
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3. MONICA BELÉM, Coordenadora  do Núcleo de Flagrantes: “necessidade de avanço  na 

área”. 

Destaques e/ou Ponderações: 

 Projeto de Núcleo Avançado de Prevenção Criminal e Defesa do Preso Provisório 

passíveis de penas alternativas. Resgate da dignidade pessoa humana. Levantamento 

de presos provisórios passíveis de penas alternativas. 

4. CONSOLATA, representando o psicossocial: 

Destaques e/ou Ponderações: 

 Falta Defensoria voltada para o ser humano psicossocial; 

 Valorização do usuário; 

 Comunicação institucional fortalecida; 

 Gestão mais participativa; 

O psicossocial se coloca à disposição de todos os colegas da instituição. 

 

5. MARCUS VINÍCIUS, Diretor Administrativo:  Considerações acerca das ações realizadas na 

gestão. 

Destaques e/ou Ponderações: 

 Aquisição e serviços: prioridade –  qualidade e não só quantidade -  (computadores 

IBM, com 3 anos de garantia, etc.., serviços realizados pela  equipe de informática); 

  Móveis de qualidade, ergonômicos; 

 Ar condicionado desde a entrada da instituição; 

 Licitação da recarga de tonner, etc.. 

 

6. CHARONE, representante da Entrância Especial: infra de pessoal e física, demanda. 

Destaques e/ou Ponderações: 

 Grande demanda; 

 Carências foram supridas (informática, servidores, readeaquação do espaço físico, 

estagiários, projeto de novo local de trabalho). 
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5. REPACTUAÇÃO DO 
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

INSTITUCIONAL 
 

 
O processo de Planejamento não se encerra com a sua formulação, 

necessário se faz garantir o êxito deste valioso instrumento de gestão, pois, 
uma vez consolidado, há que se estar atento a sua execução,  e isso 

perpassa pela verificação contínua por sua equipe de gestores em observar 
sua consistência e coerência internas, bem como sua viabilidade, do ponto 

de vista dos meios e demais condições requeridas para assegurar a sua 
implementação e implantação.  

 
Nesse contexto, a Defensoria Pública, adotou o modelo de Monitoramento 

Estratégico pautado no processo técnico-gerencial que tem por objetivo 
final assegurar que os Planos Estratégicos e Tático sejam implementados e 

produzam 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. Se 

insere nesse processo recursos tecnológicos e apoio técnico de informática, 
um Sistema “Project” e matrizes de acompanhamento em excel para o 

armazenamento de dados da execução do Plano,  reuniões com gestores 
responsáveis pelas ações estratégicas  para obtenção de resultados e 

análise das estratégias num contexto  sempre atualizado e por fim ocorrem  
periodicamente  reuniões de deliberação com Comitê Gestor do Plano.  

 
O resultado desse acompanhamento em dezembro de 2009, apontou  para 

a  necessidade de desdobramento de estratégias, metas e prazos. Assim, a 
Defensoria Pública, diante de um cenário que aponta para a necessidade de 

mudanças e alterações de estratégias vislumbradas no Planejamento 
Estratégico avança para mais um passo desse processo adotando a prática 

da repactuação, como forma de viabilizar e assegurar a continuidade e 
execução do Plano para o alcance dos Objetivos estratégicos e cumprimento 

da missão institucional. Em seguida expõe-se as matrizes repactuadas, 
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 Matrizes Estratégicas de Atuação - Repactuadas 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL     

Matrizes Estratégicas de Atuação 

AEA 1: CÍVEL                                 Responsável : ANTONIO CARLOS  ANDRADE MONTEIRO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Atendimento humanizado e ampliado. 

 

ESTRATÉGIA PRODUTO META PRAZO RESPONSÁVEL 
% 

REALIZADO 

A1E01.Fomentar a 

produtividade e qualidade no 
atendimento pelos 
defensores públicos e 
servidores. 

Plano de ação 
e atividades. 

 Agilizar 
atendimento     
Otimizar 
pessoal 

1/1/2009 
22/12/2010 

Laura Fragoso e 
Marialva 

50% 

1.1 - Propor e aprovar 
Relatório de Atividades 
(padrão) em conjunto com 
Diretorias Metropolitana, 
Interiores e específicos para 
os núcleos, de acordo com as 

suas peculiaridades.  

Relatório de 
Atividades 
padrão 
proposto e 
aprovado 

  

1/1/2009 
30/4/2010 

 Anderson Serrão 
e Luiz Carlos 

Portela 
50% 

1.1.1.Reunir com a 
Corregedoria, Coordenação 
Cível  e demais envolvidos a 
fim de fixar parâmetros a 
serem adotados no relatório 
padrão. 

Reunião 
realizada e 
Parâmetros 
definidos 

 

1/1/2009 
30/4/2010 

  

1.1.2. Realizar visitas 
periódicas em todos os níveis 
da Defensoria. 

Agenda e 
visitas 
realizadas 

 
1/1/2009 
30/4/2010 

  

1.2 - Uniformizar  dados 
coletados e adequá-los  no 
SCPWeb de acordo com as 
peculiaridades das unidades 
usuárias. 

Resolução do 
CSDP 

  

7/1/2009 
31/5/2010 

Laura Fragoso  50% 

1.2.1.Implementar, executar 
e tornar obrigatório a 
operacionalização do Sistema 
SCPWeb onde estiverem 
implantados. 

Portarias, 
Resolução do 
CSDP ou 
Instrução  
normativa. 

 

1/2/2010 
31/5/2010 

Antonio Cardoso e 
Laura Fragoso 

 

1.3 - Realizar  Correições 
Ordinárias e/ou 
Extraordinárias. 

Cronograma 
de correições 
e Relatório 
semestral e 
anual de 
correições 

  

1/2/2010 
31/12/2010 

Laura Fragoso  50% 

1.3.1.Regulamentar as 
Correições Ordinárias 
(inclusive com a definição do 
calendário, dando 
publicidade) e 
Extraordinárias. 

Ato Normativo 
elaborado e 
publicado 

 

1/2/2010 
31/12/2010 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL     

Matrizes Estratégicas de Atuação 

AEA 1: CÍVEL                                 Responsável : ANTONIO CARLOS  ANDRADE MONTEIRO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Atendimento humanizado e ampliado. 

 

ESTRATÉGIA PRODUTO META PRAZO RESPONSÁVEL 
% 

REALIZA
DO 

1.3.2.Regulamentar a atuação 
das secretarias 

Portarias, 
Resolução do 
CSDP ou 
Instrução  
normativa. 

 

1/2/2010 
31/12/2010 

  

1.4 - Criar Comissões e 
regulamentá-las para fins de 
acompanhamento e avaliação 
de Estágio Probatório de 
Defensores e Servidores. 

 Cronograma e 
Relatório com 
avaliação. 

  

1/2/2010 
31/12/2010 

Laura Fragoso  50% 

1.5. Elaborar Estudos/ 
Orientações técnicas e definir 
ajustes mínimos de conduta. 
(Normatização) 

Estudos, 
cartilhas, 
manuais, 
Instruções 
Normativas 

elaboradas. 

 
1/1/2009 

22/12/2010 
Laura Fragoso e 

Marialva 
 

1.6. Expandir a Corregedoria 
para  se adequar ao 
redimensionamento da 
instituição. 

   
1/1/2009 

22/12/2010 
Laura Fragoso  

1.7. Propor e Implantar a 
Ouvidoria na Instituição através 
de ato legislativo. 

Ouvidoria 
implantada 
legalmente 

 
1/1/2009 

22/12/2010 
Antonio Cardoso  

A1E02. Agilizar petições 
Central de 
petições 

Agilizar 
trâmites e 
prazos 

1/11/2008 
7/7/2010 

Marialva, 
Portela e 
Anderson 

75% 

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 

    
1/11/2008 
24/4/2009 

Portela 

 
 
 
 
100% 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL     

Matrizes Estratégicas de Atuação 

AEA 1: CÍVEL                                 Responsável : ANTONIO CARLOS  ANDRADE MONTEIRO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Atendimento humanizado e ampliado. 

ESTRATÉGIA PRODUTO META PRAZO RESPONSÁVEL 
% 

REALIZADO 

2.2. Realizar reunião com os 
coordenadores de Núcleos 

    
1/11/2008 
26/2/2009 

Portela e 
Anderson 

100% 

2.3. Criar comissões setoriais 
de padronização de petições, 
mediante portarias DPG e dar 
publicidade as mesmas para 

fins de aperfeiçoamento e 
qualificacão das petições. 

Comissões 
criadas 
através 
Portarias-DPG 
publicadas  

  
1/11/2008 

2010 
A.Cardoso 100% 

2.4. Publicar Portaria 
Portaria 
publicada 
(D.O.E nº...) 

  
1/11/2008 
31/12/2010 

Lidea 100% 

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

    
5/11/2008 
30/4/2010 

Antonio Carlos 100% 

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

    
7/11/2008 
7/7/2010 

Bruno Braga 25% 

2.6.1. Adquirir os 
equipamentos: scaner, 
certificação digital e realizar 
treinamento de pessoal 
(defensores e servidores). 

Equipamentos 

adquiridos e 
pessoal 
treinado 

  
1/2/2010 
31/6/2010 

Marcus Vinicius 
e Felipe 

 

2.6.2. Promover reunião 
envolvendo a assessoria e a 
Coordenação Cível para definir 
os procedimentos até junho-
2010 

Reunião 
realizada e 
Procedimentos 

definidos 

  
1/2/2010 
31/6/2010 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL     

Matrizes Estratégicas de Atuação 

AEA 1: CÍVEL                                 Responsável : ANTONIO CARLOS  ANDRADE MONTEIRO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Atendimento humanizado e ampliado. 

ESTRATÉGIA PRODUTO META PRAZO RESPONSÁVEL 
% 

REALIZADO 

A1E03. Modernizar 
Sistemas de Informática e 
Comunicação. 

Compra de 
central 
(servidores); 
Treinamento 
de Pessoal 

Intranet, Internet, 
Jornal eletronico, 
Radio Interna. 

1/11/2008 
31/12/2010 

Felipe e Marcus 
Vinicius 

75% 

3.1 - Elaborar Plano de 
Estruturação de 
Comunicação e 
interligação de dados e 
voz (interno e externo). 

Demandas,  
intrumentos e 
meios já 
existentes 
mapeados. 

Plano de Comunicação 
concluído até 
31∕03∕2010 e 

implementado até 
junho de 2010. 

21/1/2010 
31/3/2010 

Marcus Vinícius 25% 

3.1.1. Melhorar o 
processo de comunicação 
interna no Órgão, 
sensibilizando defensores 
e servidores sobre a 
necessidade de informar à 

assessoria de 
comunicação as ações e 
atividades desenvolvidas 
no âmbito do Órgão 
(cursos, palestras, 
reuniões, etc..), inclusive 
trabalhos internos 
realizados pelos setores. 

Assessoria de 
Comunicação 

com 
informações 
diárias 
divulgadas  

 
21/1/2010 
31/3/2010 

  

3.1.2.  Adequar o 
equipamento de fonia do 
prédio sede.  

Equipamento 
de fonia 
atendendo as 
necessidades 
do Órgão 

 
21/1/2010 
31/3/2010 

  

3.2. Implementar Plano 
Diretor de Informática. 

 Plano 
implementado 

  
1/11/2008 
31/12/2010 

Felipe 50% 

3.2.1.        
Padronização dos 
Equipamentos de 
Informática. 

 Equipamentos 
padronizados 

  
1/11/2008 
24/12/2010 

Felipe 100% 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL     

Matrizes Estratégicas de Atuação 

AEA 1: CÍVEL                                 Responsável : ANTONIO CARLOS  ANDRADE MONTEIRO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Atendimento humanizado e ampliado. 

ESTRATÉGIA PRODUTO META PRAZO RESPONSÁVEL 
% 

REALIZADO 

3.2.2. Definir  Softwares 

necessários e adquirir 
licenças e Formar grupo de 
Estudos de Software Livre 

Softwares definidos, 

licenças  adquiridos  
e  grupo de Estudos 
formado 

  
7/11/2008 
31/12/2010 

Felipe 25% 

3.2.3.     Desenvolver o Sis 
tema Integrado de informa 
ções, inclusive adaptando-
o para a entrância especial 

Sistema 
desenvolvido 

 
7/11/2008 
31/12/2010 

Felipe 25% 

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

    
7/11/2008 
31/12/2010 

Felipe 50% 

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

    7/11/2008 Felipe 100% 

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

    
7/11/2008 
30/4/2010 

Felipe 25% 

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

1 veículo  e equipa 
mentos disponibili 
zados. Relatório 
com nível satisfação 
do usuário final  
elaborado. 

  
7/11/2008 
31/12/2010 

Felipe 25% 

3.2.8.        Elaboração 
de uma Política de 
contratação de Pessoal. 

    
7/11/2008 
31/12/2010 

Felipe 25% 

3.2.9. Capacitar servidores 
de informática por meio de 
cursos certificados e 
oficiais. 

Nº de Cursos 
realizados e de 
servidores 
capacitados 

 
1/2/2010 

30/12/2010 
Felipe  

A1E04. Modernizar 
Secretaria Geral 

Instalação do 
arquivo eletrônico 
(digitalização de 
documentos) 

Celeridade e 
eficiência de 
acompanhame
nto processual 
e economia de 
recursos 

1/1/2009 
31/12/2010 

Felipe 50% 

4.1. Elaborar projeto exe 
cutivo para a compra de 
sistema e equipamento pa 
ra a instalação de arquivo 
eletrônico 

    
1/1/2009 
24/6/2010 

Felipe 75% 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL     

Matrizes Estratégicas de Atuação 

AEA 1: CÍVEL                                 Responsável : ANTONIO CARLOS  ANDRADE MONTEIRO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Atendimento humanizado e ampliado. 

ESTRATÉGIA PRODUTO META PRAZO RESPONSÁVEL 
% 

REALIZADO 

4.2. Verificar no NUPLAN a 
dotação orçamentária 
disponível 

    
1/1/2009 
31/1/2009 

Marcus Holanda 100% 

4.3. Realizar a compra de 
sistema de arquivo 
eletrônico  e definir o local 
a ser implantado na Def. 
Metropolitana, de forma 
que possibilite a sua 
utilização por toda a 
Defensoria do Estado. 

Sistema 
adquirido e 
local definido 

  
2/7/2009 

31/12/2010 
Marcus Vinícius 50% 

4.4. Instalar os equpamen 
tos e o sistema de arquivo 
eletrônico, disponibilizando 
treinamento e tutorial no 
site. 

Equipamentos e 
Sistema instala 
dos⁄Treinament
o e Tutorial 
disponibilizados 

  
1/12/2009 
31/12/2010 

 
Marcus Vinícius 25% 

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

Regulamento 
pelo CSDP 

Uniformização 
dos 
procedimentos 
da atividade 
cível 

1/10/2008 
12/6/2010 

Portela 0% 

5.1.Reunião com os 
coordenadores de Núcleos 

    
1/10/2008 
30/12/2010 

Portela 75% 

5.2.Projeto de Resolução 
regulamentando a inte 
gração 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 

    
1/10/2008 
15/2/2010 

Portela 0% 

5.3.Projeto de Resolução 

aprovado pelo CSDP 
    

15/2/2009 

29/4/2010 
A. Cardoso  

5.4.Publicação da 
Resolução 

    
30/4/2009 
10/5/2010 

Lidea  

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

    
11/5/2009 
12/6/2010 

Gilla  

5.6. Criar apoio logístico 
para facilitar a integração 
entre os núcleos e 
deslocamento dos 
Defensores, servidores e 
esta giários, bem como 
transpor te de material e 
remessa de expedientes.   

Veículos e 
pessoal 
disponibilizados 

 
1/10/2008 
30/12/2010 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL     

Matrizes Estratégicas de Atuação 

AEA 1: CÍVEL                                 Responsável : ANTONIO CARLOS  ANDRADE MONTEIRO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Atendimento humanizado e ampliado. 

ESTRATÉGIA PRODUTO META PRAZO RESPONSÁVEL 
% 

REALIZADO 

5.7. Implementar um video 
institucional que divulgue todas 
as ações da defensoria . 

Video Institucional 
produzido 

 
1/10/2008 
30/12/2010 

  

5.7.1. Contratar empresa para 
realizar o video 

Empresa contratada  
1/10/2008 
30/12/2010 

  

A1E06. Fomentar a orientação 
jurídica 

Programa para 
divulgação de 
direitos básicos 

Potencializar a 
orientação 
jurídica  

1/1/2009 
31/12/2010 

Antonio Carlos 
e Alexandre 

75% 

6.1.Reunião com os 
coordenadores de Núcleos 

    
1/1/2009 
30/1/2009 

Portela e 
Anderson 

100% 

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

    
1/1/2009 
15/2/2010 

Portela e 
Marialva 

100% 

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

    
16/2/2009 
11/6/2010 

Gilla 50% 

6.4. Promover, em cada núcleo 
regional e setorial, palestras/ 
cursos para orientação quanto 
aos direitos, assuntos de inte 
resses regionais e divulgá-los. 

Atividades sobre 
orientação jurídica  
realizadas 
divulgadas 

  
6/1/2009 

31/12/2010 
Coordenadores 

de Núcleos 
50% 

6.5.Elaborar um crono grama 
básico de fomento à orientação 
jurídica de todas as regionais. 

Cronograma 
elaborado 

  
1/2/2010 
15/2/2010 

Alexandre  

6.6. Elaborar revista periódica 
ou manual ou folder explicativo 
com orientações jurídicas.  

Revista∕ Manual 

elaborados 
  

 1/2/2010 
15/2/2010 

Marialva  

6.7. Realizar a compila ção de 
atos normativos e leis de 
interesse da Defensoria Pública 

Leis e atos 
compilados 

  
 1/2/2010 
15/2/2010 

 Marialva  

A1E07. Criar mecanismo de 
controle de execução de 
cobrança de honorá rios de 
sucumbência destinados ao 
fundo da Defensoria. 

  
1/2/2010 
15/2/2010 

  



 

 
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARá 

 
Missão institucional 

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. 23 

 

 

 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL     

Matrizes Estratégicas de Atuação 

AEA 2: PENAL                                   Responsável : ANTONIO CARLOS  ANDRADE MONTEIRO 

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

ESTRATÉGIA PRODUTO META PRAZO RESPONSÁVEL 
% 

REALIZADO 

A2E01. Implantar 
e regulamentar o 
plantão criminal e 
a visita carcerária 
com vistas ao 
atendimento penal 
em todo o Estado. 

Ato Normativo.   

Atendimento as 
causas penais 
urgentes fora 
do horário do 
expediente. 

3/10/2008 
30/4/2010 Antonio 

Carlos 
Monteiro e 
Alexandre 

31/12/2010 

75% 

 

Veículos e celulares 
na capital e nas 
regionais 
disponibilizados. 

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

3/10/2008 
31/12/2010 

1.1. Locar veículos     
3/10/2008 
30/6/2009 

 

Marcus Vinícius 100% 

1.2. Adquirir veículos 
(central de 
flagrantes, etc...) 

    
3/10/2008 
30/9/2009 

Marcus Vinícius 100% 

1.3.  Solicitar a 
Governadora a 
nomeação de 
motoristas 
aprovados em 
concurso 

    
3/10/2008 
30/6/2009 

Marcus Vinícius 50% 

1.4. Realizar 
contrato de 
combustível 

    
3/10/2008 
30/6/2009 

Marcus Vinícius 100% 

1.5. Realizar 
contrato de seguro 
de veículos 

    
3/10/2008 
30/6/2009 

Marcus Vinícius 100% 

1.6. Realizar 
contrato de 
manutenção dos 
veículos próprios 

    
3/10/2008 
30/6/2009 

Marcus Vinícius 100% 

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

    
3/10/2008 
30/6/2009 

30/6/2009 0% 



 

 
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARá 

 
Missão institucional 

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. 24 

 

 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL     

Matrizes Estratégicas de Atuação 

AEA 2: PENAL                                   Responsável : ANTONIO CARLOS  ANDRADE MONTEIRO 

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

ESTRATÉGIA PRODUTO META PRAZO RESPONSÁVEL 
% 

REALIZADO 

1.8. Regularizar  ou 
licitar  contrato de 
plano corporativo de 

celulares 

    
3/10/2008 
30/8/2009 

Marcus Vinicius 100% 

1.9 - Realizar o 
sistema de rodízios 
entre defensores, 
servidores e 
motoristas, 
regulamentando-o. 

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

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

1/1/2009 
30/1/2009 

Marcus Vinícius, 
Antonio 

Cardoso e 
Bruno Braga 

75% 

1.10. Lotação de 
novos servidores no 
Nacri 

Decreto e Portaria 3 novos servidores 
2/3/2009 

31/3/2009 
Antonio 
Cardoso 

100% 

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

Estudo   
1/2/2009 

28/2/2009 
Bruno 100% 

1.12. Reavaliar o 
estudo realizado 
acerca do sistema de 
compensação aos 
integrantes do 
plantão, com vistas a 
inclusão do plantão 
remunerado no 
Projeto de Lei 
Complementar 

Estudo reavaliado e  
lei complementar 
constando o 
plantão 
remunerado 

  
18/1/2010 
18/2/2010 

Bruno   

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

Instrução 
Normativa 

princípio da unidade 
1/2/2009 

28/2/2009 

Antonio 
Cardoso e 

Laura Fragoso 
75% 

 



 

 
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARá 

 
Missão institucional 

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. 25 

 

 

 

 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL     

Matrizes Estratégicas de Atuação 

AEA 2: PENAL                                   Responsável : ANTONIO CARLOS  ANDRADE MONTEIRO 

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

ESTRATÉGIA PRODUTO META PRAZO RESPONSÁVEL 
% 

REALIZADO 

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 

2/9/2008 
31/3/2010 

Antonio 
Cardoso 

25% 

2.1. Reencaminhar as 
fichas para 
cadastramento de 
todos os defensores 
públicos interessados 
no acesso às 
informações. 

    
18/1/2010 
31/3/2010 

Antonio 
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  

1/1/2009 
31/3/2010 

Antonio 
Cardoso  

0% 

3.1. Discutir  com a 
OAB 

Reunião com a 
Presidente da OAB 

  
1/1/2009 

30/1/2009 
Antonio 
Cardoso 

100% 

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. 

  
5/1/2009 

30/6/2010 
 

Laura Fragoso 25% 

 

 
 



 

 
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARá 

 
Missão institucional 

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. 26 

 

 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL     

Matrizes Estratégicas de Atuação 

AEA 2: PENAL                                   Responsável : ANTONIO CARLOS  ANDRADE MONTEIRO 

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

ESTRATÉGIA PRODUTO META PRAZO RESPONSÁVEL 
% 

REALIZADO 

3.2.1 Constituir uma 
comissão para 
elaboração da 
proposta de 
resolução 

Comissão constituída 
em ato e Proposta de 
Resolução elaborada. 

  
 5/1/2009 
30/6/2010 

 
Laura Fragoso   

A2E04. Criar 
equipe 
multidisciplinar 
para o NACRI 

Lotação de 
profissionais da 
área. 

Realização de 
estudos 
psicossociais do 
assistido e sua 
família  

2/1/2009 
31/3/2009 

Antonio 
Cardoso  

100% 

4.1. Lotar servidores 
no NACRI após 
nomeação pela 
Governadora 

  

O2 Psicólogos, 02 
Assistentes Sociais e 
02 Pedagogos 

2/1/2009 
31/3/2009 

Antonio 
Cardoso 

100% 

4.2. Adequar espaço 
físico do NACRI 

    
2/1/2009 

30/11/2009 
Marcus Vinícios 50% 

A2E05. Promover 
atendimento 
personalizado de 
qualidade 

Banco de petições. Obter celeridade 

na confecção das 
manifestações 
  

1/1/2009 
31/3/2010 

Marialva 75% 

 
Curso de técnica de 
redação de peças 
processuais 

5.1.Criação de 
comitê técnico para 

selecionar peças-
padrão 

    
1/1/2009 

30/1/2009 

Bruno, 
Alexandre e 
Portela 

100% 

5.1.1. Implementar 
as peças-padrão 

Peças padrão 
implementadas 

   1/1/2009 
30/1/2009 

    

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

    

2/1/2009 
Felipe e 
Alexandre 

100% 

6. Regulamentar as 
atribuições de cada 
defensoria publica 
criminal, 
estabelecendo  suas 
competencias e seus 
limites. 

Resolução publicada _ 
CSDP 

  
1/2/2010 
1/7/2010 

CSDP  

 

 



 

 
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARá 

 
Missão institucional 

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. 27 

 

 

 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL     

Matrizes Estratégicas de Atuação 

AEA 3: FAMÍLIA                                 Responsável : PORTELA (Capital) e ANDERSON (Interior) 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Aumentar a eficiência no atendimento. 

ESTRATÉGIA PRODUTO META PRAZO RESPONSÁVEL % REALIZADO 

A3E01. Gestão 
racional de 
demanda 

Sistematização 
da triagem c/ 

serv. Qualificado 

 Otimização do 
tempo do servidor 
público 

1/1/2009 
31/12/2010 

Felipe e Antonio 
Cardoso 

Felipe e Antonio 
Cardoso  

  

 Celeridade e 
eficiência no 

atendimento ao 
assistido 

   

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

  
5/1/2009 

   31/12/2010 
Marcus Vinícius 50% 

  1.1.1. Realizar a 
aquisição do painel 
por meio de licitação 
ou adesão da ata de 
registro de preço 
(modelo adequado). 

Painel adquirido. 
Licitação ou adesão 
de ata realizados. 

 
5/1/2009 

   31/12/2010 
Marcus Vinícius  

  1.1.2. Determinar 
os locais que 
receberão o painel 
eletrônico e instalar 
os equipamentos 
(inclusive parte 
elétrica) 

Equipamentos 
instalados em 
locais definidos 

 
5/1/2009 

   31/12/2010 
  

  1.1.3. Realizar o 
treinamento de 
pessoal. 

Pessoal treinado  
5/1/2009 

   31/12/2010 
  

1.2. Implantar 
sistema integrado de 
triagem 

    
2/1/2009 

31/10/2010 
Felipe 50% 

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

    
1/1/2009 
31/1/2009 

Alexandre 100% 

A3E02. 
Simplificação das 
peças processuais 

Banco de 
petições. 

Obter celeridade 
na confecção das 
manifestações. 

1/1/2009 
30/6/2010 

 

 Marialva 
Santos 

75% 

2.1. Criação de 
comitê técnico para 
selecionar peças-
padrão 

    
1/1/2009 
28/2/2010 

 

Bruno, 
Alexandre e 

Portela 

75% 



 

 
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARá 

 
Missão institucional 

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. 28 

 

 

 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL     

Matrizes Estratégicas de Atuação 

AEA 3: FAMÍLIA                                 Responsável : PORTELA (Capital) e ANDERSON (Interior) 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Aumentar a eficiência no atendimento. 

ESTRATÉGIA PRODUTO META PRAZO RESPONSÁVEL 
% 

REALIZADO 

2.1.1.Proceder 
revisão anual das 
peças e adequação 
permanente as 
alterações 
legislativas. 

    

 1/1/2009 
28/2/2010 

    

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

    

2/1/2009 
31/3/2009 

Felipe e 
Alexandre 

100% 

A3E03. Promover 
atendimento 
personalizado de 
qualidade 

Equipes 
interdisciplinares 

Ampliar a 
presença de 
equipes 
psicossociais em 
todas as Regiões. 

2/1/2009 
31/12/2010 

Anderson 75% 

3.1.Investir no 
aprimoramento do 
Defensor e 
servidores 

    
6/1/2009 

31/12/2010 
   Marialva   75% 

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

    

2/1/2009 
31/12/2010 

Alexandre e 
Samir 

75% 

3.2.1.Buscar os 
dados do 
levantamento de 
todos os convênios 
firmados pela 
defensoria 

    

 2/1/2009 
31/12/2010 

Samir   

3.2.2. Criar setor 
específico para 
tratar dos convênios 

    
 2/1/2009 

31/12/2010 
    

3.3.Capacitacão 
técnica dos 

servidores 

    

6/1/2009 
31/12/2010 

Marialva e 
Isabel 

75% 



 

 
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARá 

 
Missão institucional 

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. 29 

 

 

 

 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL     

Matrizes Estratégicas de Atuação 

AEA 3: FAMÍLIA                                 Responsável : PORTELA (Capital) e ANDERSON (Interior) 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Aumentar a eficiência no atendimento. 

ESTRATÉGIA PRODUTO META PRAZO RESPONSÁVEL 
% 

REALIZADO 

3.4.Criar manual de 
procedimentos com 
foco no atendimento 
humanizado.  

    

2/1/2009 
31/12/2010 

    

3.5. Criar um 
programa de 
qualidade de vida no 
trabalho para o 
Defensor e Servidor.  

  
2/1/2009 

31/12/2010 
  

A3E04. Priorizar a 
solução 
extrajudicial dos 
conflitos 

Acordos 
extrajudiciais  

Aumento do nº de 
acordos 

2/1/2009 
30/5/2010 

 
Corregedoria 75% 

4.1 - Ampliar a 
capacitação de 
Defensores Públicos 
em orientação 
jurídica, conciliação, 
mediação, 
arbitragem, 

audiência pública. 

    
2/1/2009 
30/5/2010 

 
Marialva 25% 

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

    
2/1/2009 
30/5/2010 

 
Alira 0% 

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

    
2/1/2009 
30/8/2009 

Marcus vinicius 100% 

4.4.Elaborar o 
"Manual de Técnicas 
de Resolução de 
Conflitos". 

 Manual elaborado   
2/1/2009 
30/5/2010 

 
    



 

 
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARá 

 
Missão institucional 

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. 30 

 

 

 
 

 
 

 
 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL     

Matrizes Estratégicas de Atuação 

AEA 3: FAMÍLIA                                 Responsável : PORTELA (Capital) e ANDERSON (Interior) 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Aumentar a eficiência no atendimento. 

ESTRATÉGIA PRODUTO META PRAZO RESPONSÁVEL 
% 

REALIZADO 

A3E05 - Criar 
novas iniciativas 
especializadas e 
foralecer as 
existentes 

Programa de 
Reconhecimento 
Voluntário de 
Paternidade. 
 Aumento do nº de 

acordos 
1/1/2009 
28/2/2010 

Antonio 
Cardoso e 

Bruno 
75% 

 Outras ações 
especiais 

 

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

    

1/1/2009 
28/2/2010 

Samir e Érica 25% 

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

    

1/1/2009 
28/2/2010 

Samir e Érica 25% 

5.3. Realizar a 
semana do acordo  
extrajudicial na 
Defensoria 

    

5/1/2009 
31/12/2009 

Marialva, 
Antonio Carlos 
e Alexandre 

100% 



 

 
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARá 

 
Missão institucional 

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. 31 

 

 

 
 

 

 
 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL     

Matrizes Estratégicas de Atuação 

AEA 4: DIREITOS COLETIVOS       Responsável : MÁRCIO CRUZ 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Aumentar a eficiência no atendimento. 

ESTRATÉGIA PRODUTO META PRAZO RESPONSÁVEL 
% 

REALIZADO 

A4E01. Realizar 
uma avaliação da 
atuação em todo o 
Estado 

Relatório 
circunstanciado da 
atuação 

Instrumento que 
justifique a 
atuação 
especifica nessa 
área 

6/6/2008 
31/7/2010 

Márcio Cruz e 
Antonio 
Cardoso 

75% 

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

Resolução do CSDP   
6/6/2008 
31/7/2010 

Márcio Cruz 75% 

1.1.1.Concentrar a 
atuação coletiva do 
NDDH em questões 
residuais ou em 
conjunto, sem 
prejuízo da atuação 
do Defensor das 
outras áreas. 

    
 6/6/2008 

31/7/2010 
    

1.2. Tornar o NDDH 
referência 

(funcionando como 
órgão 
administrativo), mas 
sem excluir a 
autonomia do 
Defensor. 

    
 6/6/2008 

31/7/2010 
    

A4E02. Criar um 
programa de 
atuação em 
causas coletivas 

Programa de 
atuação em causas 
coletivas 
implantadas 

Garantir 
assistência 
jurídica 
especializada em 
questões 
coletivas  

5/1/2009 
31/12/2010 

Márcio Cruz 25% 

 Ação integrada 

Integração das 
demandas 
coletivas em 

parceria com 
todos os grupos e 
núcleos 
especializados 

5/1/2009 
31/12/2010 

 25% 



 

 
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARá 

 
Missão institucional 

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. 32 

 

 

 

 
 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL     

Matrizes Estratégicas de Atuação 

AEA 4: DIREITOS COLETIVOS       Responsável : MÁRCIO CRUZ 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Aumentar a eficiência no atendimento. 

ESTRATÉGIA PRODUTO META PRAZO RESPONSÁVEL 
% 

REALIZADO 

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

Relatório de 
demandas e reuniões 
para troca de 
informações e 
experiências  

  
5/1/2009 
31/6/2010 

Márcio Cruz 25% 

A4E03. Manter e 
estabelecer 
parcerias com 
entidades públicas 
e privadas  

Termos de 
cooperação 
convênios  

Obtenção de 
recursos 
humanos e 
financeiros  

2/9/2009 
30/6/2010 

Luciana 50% 

A4E04. Dar 
continuidade na 
capacitação 
técnica de 
defensores e 
servidores para o 
trato relativo a 
atuação em 
Direitos Coletivos 
e mediação e 
conciliação aos 
Defensores 
Públicos atuantes. 

Cursos, palestras, 
material didático, 
impresso e 
internet 

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

2/3/2009 
30/3/2010 

Marialva 
(MOM) 

50% 

A4E05. Promover 
a orientação e 
difusão de direitos 
ligados às 
demandas, 
expandindo a 
outros municípios. 

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

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

2/3/2009 
30/6/2010 

Márcio Cruz 75% 

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. 

1/12/2008 
31/12/2008 

Antônio 
Cardoso 

100% 

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

    
1/12/2008 

31/12/2008 
Alexandre 100% 



 

 
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARá 

 
Missão institucional 

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. 33 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL     

Matrizes Estratégicas de Atuação 

AEA 4: DIREITOS COLETIVOS       Responsável : MÁRCIO CRUZ 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Aumentar a eficiência no atendimento. 

ESTRATÉGIA PRODUTO META PRAZO RESPONSÁVEL 
% 

REALIZADO 

A4E07. 
Simplificação das 
peças processuais 

Banco de petições. 
Obter celeridade 
na confecção das 

manifestações 

1/1/2009 
30/6/2010 

Marialva 
Santos 

75% 

 
Curso de técnica de 
redação de peças 

processuais 

7.1.Criação de 
comitê técnico para 
selecionar peças-
padrão 

    
1/1/2009 
31/1/2009 

Bruno, 
Alexandre e 

Portela 
100% 

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

    

2/1/2009 
31/1/2009 

Felipe e 
Alexandre 

100% 

7.3.Proceder à 
revisão anual das 
peças e adequação 
permanente as 
alterações 
legislativas. 

    

 1/1/2009 
30/6/2010 

  



 

 
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARá 

 
Missão institucional 

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. 34 

 

 

 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL     

Matrizes Estratégicas de Atuação 

AEA 5: DESENVOLVIMENTO DE        Responsável : ANTONIO CARDOSO 

AÇÕES ESPECIALIZADAS E PREFERENCIAIS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Aumentar a eficiência no atendimento. 

ESTRATÉGIA PRODUTO META PRAZO RESPONSÁVEL 
% 

REALIZADO 

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 

  
1/10/2008 

31/12/2010 
Alexandre e 
Anderson 

75% 

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 
Agrarias, com 
repasse de recursos 
do Governo Federal 

  

As cinco 
defensorias 
agrárias 
fortalecidas e 
estruturadas 

4/12/2008 
31/12/2010 

Samir e Érika 75% 

1.2. Criar novos 
NAECAS  

  
 02 (dois) novos 
NAECAS. 

1/10/2008 
31/10/2009 

Luciana e Nádia 100% 

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

    
1/10/2008 

31/10/2008 
Nádia Bentes 100% 

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

    
1/12/2008 
28/2/2009 

Nádia Bentes 100% 

1.2.2.1. Designação 
do Defensor 

    
1/12/2008 
28/2/2009 

Acardoso 100% 

1.2.2.2.Locação do 
imóvel  

    
1/12/2008 

28/2/2009 
Marcus Vinicius 100% 

1.2.2.3.Convênio 
com a Prefeitura 

    
1/12/2008 
28/2/2009 

Acardoso 100% 

1.2.3. Capacitação 

das equipes técnicas 
de todos os NAECAS 

    
5/1/2009 

31/12/2010 
Nádia Bentes 50% 

1.2.4. Ampliação do 
atendimento do 
NAECA a área 
Distrital de Icoaraci, 
através da criação 
do Núcleo no Distrito 

NAECA  no Distrito 
de Icoaraci criado 

  
2/1/2009 

31/7/2010 
Antonio Carlos 
Monteiro 

75% 

1.3. Implantar NAEM    01 NAEM   
1/1/2009 

31/1/2009 
Luciana e Arlete 100% 



 

 
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARá 

 
Missão institucional 

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. 35 

 

 

 

 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL     

Matrizes Estratégicas de Atuação 

AEA 5: DESENVOLVIMENTO DE        Responsável : ANTONIO CARDOSO 

AÇÕES ESPECIALIZADAS E PREFERENCIAIS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Aumentar a eficiência no atendimento. 

ESTRATÉGIA PRODUTO META PRAZO RESPONSÁVEL 
% 

REALIZADO 

1.3.1. Direcionar os 
equipamentos 
licitados para o 
Núcleo de Jurunas 

    
1/1/2009 

31/1/2009 
Marcus Vinicius 100% 

1.4. Priorizar a 
criação de serviços 
de referência 
NAECA/NAEM/NDDH, 
regulamentando seu 
funcionamento. 

  

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

1/6/2009 
31/12/2009 

Antonio 
Cardoso 

 

1.4.1. Realizar 
cursos de 
aprimoramento dos 
defensores públicos 
que serão 
referências nos 
municípios com 
maior demanda em 
tais ações  

    
1/6/2009 

31/12/2009 
Marialva e 
Anderson 

100% 

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

    
1/6/2009 

31/12/2009 
Antonio 
Cardoso 

75% 

1.4.3.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. 

    
1/6/2009 

31/12/2009 
Antonio 
Cardoso 

75% 

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

    
2/1/2009 

31/3/2009 
Marcio Cruz 100% 



 

 
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARá 

 
Missão institucional 

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. 36 

 

 

 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL     

Matrizes Estratégicas de Atuação 

AEA 5: DESENVOLVIMENTO DE        Responsável : ANTONIO CARDOSO 

AÇÕES ESPECIALIZADAS E PREFERENCIAIS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Aumentar a eficiência no atendimento. 

ESTRATÉGIA PRODUTO META PRAZO RESPONSÁVEL 
% 

REALIZADO 

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

    
2/1/2009 

31/12/2010 
Bruno 50% 

1.6.1. Realizar 
cursos relacionados 
à matéria, buscando 
aprimorar os 
defensores públicos 
agra rios no exercício 
de suas atribuições 

    
2/1/2009 

30/6/2010 
Marialva 75% 

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

    
2/1/2009 

30/1/2010 
Marialva e 
Alexandre 

50% 

1.7. Capacitar 
equipes 
interdisciplinares  

Equipes interdis 
ciplinares qualifi 
cadas (seminá 
rios e oficinas) 

Milhares de cidadãos 
assistidos por núcleos 
especializados e 
preferenciais 

2/1/2009 
30/6/2010 

Marialva 75% 

1.8. Criar a 
Defensoria Agrária 
em Paragominas. 

Defensoria 
Agrária criada. 

  
 1/1/2009 

30/6/2010 
   

A5E02. Compor 
redes de 
atendimento 
especializado 

Redes criadas 
em cada núcleo 
espec. 
referencial 

Qualificar o 
atendimento 
especializado por 
meio das redes. 

2/1/2009 
31/12/2010 

Antonio  
Cardoso 

75% 

2.1.Criar um núcleo 
para tratar 
especificamente de 
assuntos 
relacionados à 
Fazenda Pública (a 
partir da capital) 

  
2/1/2009 

31/12/2010 
   



 

 
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARá 

 
Missão institucional 

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. 37 

 

 

 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL     

Matrizes Estratégicas de Atuação 

AEA 5: DESENVOLVIMENTO DE        Responsável : ANTONIO CARDOSO 

AÇÕES ESPECIALIZADAS E PREFERENCIAIS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Aumentar a eficiência no atendimento. 

ESTRATÉGIA PRODUTO META PRAZO RESPONSÁVEL 
% 

REALIZADO 

A5E03. Divulgar 
a cultura dos 
direitos humanos 
na sociedade 

10 grupos 
vulneráveis 
capacitados 

Capacitação de 
representantes dos 
grupos vulnerabilizados 
no tema direitos 
humanos 

2/10/2008 
31/12/2010 

Márcio Cruz e 
Marialva 

100% 

3.1 - Realização de 
10 cursos de capa 
citação para grupos 
vulneráveis atendi 
dos pela DPPA.  

    
2/10/2008 
30/6/2010 

Márcio Cruz e 
Marialva 

100% 

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

    
2/10/2009 

30/12/2010 
Márcio Cruz e 
Marialva 

100% 

A5E04. 
Simplificação das 
peças 
processuais 

Banco de 
petições. 

Obter celeridade na 
confecção das 
manifestações 

1/1/2009 
30/6/2010 

Marialva 
Santos 

75% 

 

Curso de 
técnica de 
redação de 
peças 
processuais 

 
1/1/2009 
30/6/2010 

Marialva 
Santos 

 

4.1.Criação de 
comitê técnico para 
selecionar peças-
padrão 

    
1/1/2009 

31/1/2009 

Bruno, 
Alexandre e 
Portela 

100% 

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

    

2/1/2009 
31/3/2009 

Felipe e 
Alexandre 

100% 

A5E05. 
Qualificação 
contínua de 
todos os 
integrantes 

Produção de 
material 
didático sobre 
direitos 
humanos. 

Cadernos de direitos 
humanos produzidos 

3/10/2008 
31/6/2010 

Marialva 
Santos e 
Márcio Cruz 

75% 

 
Defensores e 
equipe técnica 
especializados 

Todos os integrantes de 
núcleos especializados 
qualificados 

3/10/2008 
31/12/2010 

 



 

 
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARá 

 
Missão institucional 

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. 38 

 

 

 

 

 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL     

            MATRIZ DE OPORTUNIDADE DE MELHORIA 

AÇÃO PRODUTO META PRAZO RESPONSÁVEL 
% 

REALIZADO 

OM01. Contratar 
servidores e 
estagiários em nº 
compatível c/ 
demanda  

Aumento do 
pessoal para área 
meio /apoio 

Mitigar a 
repetitividade da 
carga de trabalho 
do defensor 

2/10/2008 
30/6/2010 

Marcus 
Vinícius e  
Marialva 

75%  

1.1. Fazer estudo 
sobre a quantidade de 

servidores, 
defensores e 
estagiários 
necessários em cada 
unidade 

Estudo realizado   
2/1/2009 

31/3/2009 

Marialva, 

Marcus Vinicius, 
Alexandre e 
Antonio Carlos 
Monteiro 

100% 

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

    
2/3/2009 

31/3/2009 
Marcus Vinícius 100% 

1.3. Regularizar 
situação dos 
estagiários - processo 
em andamento 

(quase concluído) 

  
57 estagiários 
regularizados 

1/1/2009 
31/1/2009 

Marialva 100% 

1.4. Definir lotação 
dos estagiários nas 
unidades 

    
1/4/2009 

30/4/2009 

Marialva, 
Alexandre e 
Antonio Carlos 
Monteiro 

100% 

1.5. Dar prioridade 
das bolsas aos 
estagiários 
voluntários 

    
2/10/2008 
30/6/2009 

Marialva 100% 

1.6. Propor a 
nomeação de 
servidores e 
defensores do 
concurso 

    
1/6/2009 

30/9/2009 
Marcus Vinícius 100% 

1.7. Nomear 
Servidores e 
Defensores do 
Concurso 

    
1/6/2009 

30/6/2010 
Antonio 
Cardoso 

75% 

1.7.1. Solicitar a 
Governadora a 
nomeação dos 
Servidores e 
Defensores 
concursados 

    
1/2/2010 

28/2/2010 
Antonio 
Cardoso 

  



 

 
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARá 

 
Missão institucional 

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. 39 

 

 

 

 

 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL     

            MATRIZ DE OPORTUNIDADE DE MELHORIA 

AÇÃO PRODUTO META PRAZO RESPONSÁVEL 
% 

REALIZADO 

OM02. Estudar a 
necessidade real de 
viabilizar a 
mudança 
Legislativa 

Novos Cargos 
O estudo apontará 
a quantidade de 
cargos 

2/1/2009 
31/12/2009 

Júlio Demasi 100% 

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 

2/1/2009 
31/12/2009 

  100% 

OM03. 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 
2/1/2009 

31/12/2009 
Antonio 
Cardoso 

100% 

OM04. Realizar 
Concurso para 

Defensores 
Públicos 

  
29 Defensores 

Públicos 

2/12/2008 

31/8/2009 

Bruno Braga e 

Portela  
100% 

OM05. Realizar 
promoção e 
modificação da lei e 
da CE. 

    
1/12/2008 

31/12/2009 
  100% 

5.1. Elaborar 
resolução do CSDP 
com a lista de 
antiguidade 

Lista de antiguidade 
publicada 

  
1/12/2008 

31/12/2009 
Antonio 
Cardoso 

100% 

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

    
1/12/2008 

31/12/2009 
Antonio 
Cardoso 

100% 

5.3. Publicar o edital 
da promoção para 
entrância especial 

    
1/12/2008 

31/12/2009 
Antonio 
Cardoso 

100% 

5.4. Realizar 
promoção para a 
entrância especial 

    
1/1/2009 

31/1/2009 
Antonio 
Cardoso 

100% 

5.5. Convocar os 
Defensores de 3ª 
entrância para lotação 

    
1/1/2009 

31/1/2009 

Antonio 

Cardoso 
100% 



 

 
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARá 

 
Missão institucional 

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. 40 

 

 

 

 
 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL     

            MATRIZ DE OPORTUNIDADE DE MELHORIA 

AÇÃO PRODUTO META PRAZO RESPONSÁVEL 
% 

REALIZADO 

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

    
2/1/2009 

31/5/2009 
Antonio 
Cardoso 

100% 

5.7. Realizar 
promoção dos DPs 
de 1ª entrância para 

2ª e 3ª entrâncias   

    
2/1/2009 

31/5/2009 
Antonio 
Cardoso 

100% 

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

    
2/1/2009 

30/6/2009 
Antonio 
Cardoso 

100% 

5.9. Coletar 
sugestões dos 
membros e 
servidores 

    
2/1/2009 

30/6/2009 
Antonio 
Cardoso 

100% 

5.10. Sintetizar as 
sugestões  

    
2/1/2009 

30/6/2009 
Antonio 
Cardoso 

100% 

5.11. Realizar estudo 
comparado com 
outras legislações 

    
2/1/2009 

30/6/2009 
Antonio 
Cardoso 

100% 

5.12. Elaborar o 
texto da proposta e  
encaminhar a 
Governadora 

    
2/1/2009 

20/1/2010 
Antonio 
Cardoso 

75% 

 
5.12.1. Encaminhar 
até o dia 20 de 
janeiro ao Defensor 
Público Geral 

    
2/1/2009 

20/1/2010 
Bruno Braga  

5.13. Realizar 
acompanhamento 
político do processo 

    
31/7/2009 

31/12/2009 
Bruno Braga    

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

    
2/1/2009 

31/5/2009 
Bruno Braga  50% 

OM06. Realizar 
concurso para 
Consultor Jurídico. 

  
01 Consultor 
Jurídico 

1/12/2009 
31/12/2009 

Antonio 
Cardoso 

50% 



 

 
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARá 

 
Missão institucional 

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. 41 

 

 

 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL     

            MATRIZ DE OPORTUNIDADE DE MELHORIA 

AÇÃO PRODUTO META PRAZO RESPONSÁVEL 
% 

REALIZADO 

OM07. Elaborar 
plano de 
Comunicação 
Institucional 
(Externo e Interno) 

Campanha 
publicitária interna 
e externa 

Conquistar 
respeitabilidade da 
sociedade poderes 
e distribuições-
visibilidade 

4/11/2008 
31/12/2010 

Antonio 
Cardoso                   

Marcus Vinícius 
50% 

 

Boletins 
mensais;revista da 

DP; site que 
funcione; boletins 
mensais. 

    

7.1. Contratar uma 
empresa para fazer o 
diagnóstico e elaborar 
o novo layout. 

Diagnóstico realizado.              
Layout elaborado 

  
  

4/11/2008 
31/12/2010 

   

OM08. Elaborar 
Plano de interação 

Eventos conjuntos 
para valorização dos 
pontos fortes e de 
união 

Classe unida e 
fortalecida 

2/10/2008 
31/6/2010 

Roselene e 
Rosangela 

50% 

OM09. Traçar 
política de 
resistência 

DP só com defensores 
de carreira 

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

3/9/2008 
31⁄12⁄2009 

Alexandre 100% 

OM10. Criar 
Fluxograma de 
procedimentos 

Manual de 
procedimento 

Otimizar as rotinas 
internas 

2/12/2008 
30/7/2010 

Marcus Vinícius 75% 

10.1. Contratar 
empresa de 
consultoria 

Empresa  de 
Consultoria 
contratada 

  
2/12/2008 

31/12/2009 
Marcus Vinícius 100% 

OM11. Elaborar 
Marco Legal 

Normatização 
implantada 

Atribuições e 
competência definidas 

3/10/2008 
31/12/2009 

Alira, Antonio 
Cardoso e 
Laura Fragoso 

75% 

OM12. Elaborar 
projeto de 
reestruturação e 
organização do C.E. 

Cursos e atividades 
de capacitação p/ 
ambos e servidores 

Maior qualificação 
funcional 

3/10/2008 
31/12/2010 

Marialva 100% 

OM13. Realizar 
capacitação tecnica 
de defensores e 
servidores para o 
trato das questões 
relativas aos 
Direitos Coletivos 

Cursos, material 
didático, impresso e 
Internet 

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

3/10/2008 
31/12/2010 

Marialva 75% 

OM14. Fomentar a 
produtividade e 
qualidade no 
atendimento pelos 
defensores publicos 
e servidores 

Plano de atendimento 
e acompanhamento 

 Agilizar atendimento 
2/10/2008 

31/12/2010 
Vladimir 50% 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL     

            MATRIZ DE OPORTUNIDADE DE MELHORIA 

AÇÃO PRODUTO META PRAZO RESPONSÁVEL 
% 

REALIZADO 

14.1.Desenvolver 
Sistema de 
Informática 

Plano de treinamento 
e qualificação 

 Otimizar pessoal  
2/10/2008 
30/6/2010 

Vladimir 100% 

14.2.Elaborar Plano 
de Treinamento, 
cursos e qualificação 

Cursos e oficinas de 
humanização, 
sensibilização e 
atendimento ao 

público 

 Melhorar recepção 
2/10/2008 
30/7/2010 

 Felipe, 
Marialva e 
Isabel 

0% 

14.3.Adequar espaço 
físico 

  Vinculação a Vara 
2/10/2008 
30/6/2009 

Vladimir   

14.4. Implantar 
projeto de 
agendamento (129) 

  
Atendimento 
humanizado 

2/10/2008 
30/6/2010 

Vladimir 50% 

14.4.1.Verificar a 
viabilidade técnica da 
operadora de 
telefonia. Contratar o 
serviço.  

Serviços da operadora 
viável. Serviço 
contratado 

  
 2/10/2008 
30/6/2010 

    

14.4.2.Contratar  e 
capacitar o pessoal 
que irá operá-lo 
(servidores, 
terceirizados ou 
estagiários) 

Pessoal contratado e 
capacitado 

  
 2/10/2008 
30/6/2010 

    

14.4.3. Fazer a 
divulgação 

Serviço divulgado   
 2/10/2008 
30/6/2010 

    

OM15. Elaborar 
Plano de 
estruturação física 
e material 

Plano elaborado   
4/11/2008 
31/7/2010 

Marcus Vinícius 25% 

15.1. Levantar 
demandas 

Aquisição, reforma e 
adequação dos 
imóveis e moveis 

Espaços e móveis 
adequados para o 
trabalho 

4/11/2008 
31/7/2010 

Marcus Vinícius 100% 

15.2. Elaborar 
projetos de reformas 
(física, elétrica, 
hidráulica, lógica e  
de refrigeração) 

    
4/11/2008 
31/7/2010 

Marcus Vinícius 50% 

15.3. Licitar obras     
4/11/2008 
31/7/2010 

Marcus Vinícius   

15.4. Adquirir Imóveis     
4/11/2008 
31/7/2010 

Marcus Vinícius 75% 

OM16. 
Disponibilizar 
veículos 
adequadamente 

Veículos 
disponibilizados 

Frota de veículos 
em quantidade e 

tipo adequado 

1/10/2008 
1/6/2009 

Marcus Vinícius    
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL     

            MATRIZ DE OPORTUNIDADE DE MELHORIA 

AÇÃO PRODUTO META PRAZO RESPONSÁVEL 
% 

REALIZADO 

16. 1. Levantar a 
demanda real de 
veículos 

    
2/10/2008 
31/3/2009 

Marcus Vinícius    

16.2. Desenvolver 
sistema de logística 
de transporte 

    
2/10/2008 
31/3/2009 

Marcus Vinícius  100% 

16.3. Efetuar registro 
de preço para locar 
veículos 

    
1/3/2009 

31/3/2009 
Marcus Vinícius  100% 

16.4. Adquirir 
veículos 

    
1/3/2009 

30/4/2009 
Marcus Vinícius  100% 

16.5 Contratar 
motoristas e viabilizar 
pagamento de diárias 

    
1/10/2008 
1/6/2009 

Marcus Vinícius  100% 

16.6 Realizar contrato 
de combustível 

    
1/2/2009 

28/2/2009 
Marcus Vinícius  100% 

16.7 Realizar contrato 
de seguro de veículos 

    
1/2/2009 

20/2/2009 
Marcus Vinícius  100% 

16.8 Realizar contrato 
de manutenção dos 
veículos próprios 

    
1/2/2009 

28/2/2009 
Marcus Vinícius  100% 

OM17. Aquisição de 
equipamento e 
material de 
expediente 

  

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

1/4/2009 
30/4/2009 

Marcus Vinícius  100% 

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. 

    
1/4/2009 

30/4/2010 
Marcus Vinícius 75% 

OM18. Elaborar 
plano de segurança 
(capital e interior) 

Plano de Segurança  
Segurança predial, 
humana e de 
informação. 

1/1/2009 
30/12/2010 

Marcus Vinícius 75% 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL     

            MATRIZ DE OPORTUNIDADE DE MELHORIA 

AÇÃO PRODUTO META PRAZO RESPONSÁVEL 
% 

REALIZADO 

18.1. Disponibilizar 

informação de cabea 
mento no prédio sede 

    
1/1/2009 

31/1/2009 
Marcus Vinícius 25% 

18.2. Contratar 
empresa 
especializada 

    
1/2/2009 

30/12/2010 
 

Marcus Vinícius 100% 

OM19. Elaboração 
do plano de 
valorização do 
corpo funcional 

Plano elaborado 
(Planos de cargo, salá 
rios, plano de saúde, 
seguro de vida, crono 
grama de eventos 
motivacionais Clube 
dos Defensores e 
Servidores 

Funcionários 
motivados 

1/10/2008 
30/12/2010 

Marcus Vinícius 25% 

19.1.Reestruturar a 
área psicossocial 
(desmembrando em 
área fim e área meio)  

  
1/10/2008 

30/12/2010 
Marcus Vinícius 75% 

19.2. Elaborar Termo 
de Ref. para o Plano  

  
1/10/2008 

30/12/2010 
Marcus Vinícius 75% 

19.3. Contratar 
empresa espec. para 
elaboração do Plano -  

  
1/10/2008 

30/12/2010 
Marcus Vinícius 75% 

OM20. Criar Sist. de 
Informação 

Sistema integrado e 
implantado 

Otimização de 
informação 

1/1/2009 Felipe 75% 

OM21. Otimizar 
Acompanhamento 
de processos no 
Poder Judiciário 

Sistemas de 
Acompanhamento 

 Maior celeridade  
processual 

1/1/2009 
31/10/2009 

Antonio 
Cardoso e 
Luciana 

100% 

 
estrutura administ.; 
Convênio com o TJ 

 Garantir informação 
mais eficiente ao 
assistido. 

  50% 

OM22. Integração 
com os dados da 
SUSIPE, TJE, MP e 
polícias (SEGUP, 
SAP, SCP) 

Permissão e acesso a 
INFOPEN e INFOSEG 
(sistemas de 
Informação)  

Democratização das 
informações e dados; 
Otimização dos 
trabalhos 

1/12/2008 
30/6/2010 

Antonio 
Cardoso 

 

22.1. Oficiar a Presi 
dente do TJE a fim de 
que designe data de 
audiência para viabi 
lizar a disposição do 
programa LIBRA, bem 
a fim de integrar o 
LIBRA com o SCP 

    
1/1/2009 

31/1/2009 
Ana Marina 50% 

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

    
1/1/2009 

31/1/2009 
Ana Marina 100% 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL     

            MATRIZ DE OPORTUNIDADE DE MELHORIA 

AÇÃO PRODUTO META PRAZO RESPONSÁVEL 
% 

REALIZADO 

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

    
1/1/2009 

31/1/2009 
Ana Marina 100% 

22.4. Oficiar TJE, 
SUSIPE, Policia Civil e 
SEGUP propondo reu 
nião conjunta para 
viabilizar assinatura 
de termo de coopera 
ção que possibilite o 
compartilhamento de 
tais informações. Será 
obrigatória a participa 
ção dos núcleos de 
informática de cada 
órgão. 

    
1/1/2009 

31/1/2009 
Ana Marina 100% 

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

    
1/1/2009 

31/1/2009 
Ana Marina 100% 

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

    
1/1/2009 

31/1/2009 
Luciana 100% 

22.7. Integrar os 
sistemas 

    
1/12/2008 
30/6/2009 

Felipe 100% 

OM23. Atuar junto 
aos juizados 
especiais 

    
1/1/2009 

31/1/2009 
Antonio 
Cardoso 

100% 

23.1. Criar comissão 
para estudar compen 
sação pelo exercício 
de atividades extras 
ou cumulativas 
(juizados especiais 
pela tarde, balcão de 
direitos no final de 
semana, plantões, 
etc). 

    
1/1/2009 

31/1/2009 
Antonio 
Cardoso 

100% 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Nos tempos atuais não se pode conceber uma administração 

baseada no empirismo e na busca de idéias ou sentimentos 
repentinos nos processos de tomada de decisões. Portanto, é 

imprescindível a utilização de técnicas e metodologias que 
viabilizem uma administração comprometida com resultados, de 

forma transparente e com ampla divulgação de seus efeitos, 

considerando os princípios da eficácia, eficiência e efetividade, 
potencializando cada vez mais a melhoria da qualidade nos serviços 

prestados pela Instituição. 
Nesse contexto, acredita-se que esta Gestão consolidou mais 

uma etapa do processo de Planejamento Estratégico Institucional, 
possibilitado pelo acompanhamento das ações planejadas que 

subsidiaram o Balanço de Gestão, com o alcance dos objetivos 
propostos traduzidos em matrizes de atuação estratégica e de 

oportunidade repactuadas, produto final deste Encontro, que 
agregaram  propostas validadas pela plenária.  

Há que se destacar a participação efetiva de seus dirigentes, 
servidores, estagiários e defensores no processo, com a reafirmam 

o compromisso com a Instituição, com a  reformulação e ajustes 
necessários das estratégias delimitadas no Planejamento, de acordo 

com suas competências.  

O resultado desse trabalho culminou nos seguintes 
desdobramentos: 
 AEA1 AEA 2 AEA 3 AEA 4 AEA 5 MOM 

Estratégia       

 Nova 1  1    

 Ampliada 2   2   

 Reformulada  1   1  

Tática       

 Nova 10 2 3 2 2 1 

 Ampliada 6 1 1    

 Reformulada       

Tarefa       

 Nova 12 3 6 1 1 5 

 Ampliada 2      

 Reformulada 1  1    

Por fim, registra-se que todas as táticas que não sofreram 

repactuação em seus prazos foram consideradas com as datas existentes 
nas respectivas estratégias, bem como as estratégias⁄táticas que se 

encontravam com os prazos expirados foram projetadas para dezembro de 
2010.  
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AAnneexxooss  
 

√ Relação de Participantes do Encontro para 

presentação de Balanço da Gestão e  Repactuação do 
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

Dias 14 e 15 de Janeiro 2010 – Hotel Beira Rio 
1 AGUINALDO MIRANDA SEABRA 

2 ALCIDES ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA 

3 ALEXANDRE MARTINS BASTOS 

4 ALIRA MENEZES 

5 ANA MARINA VALENTE DO COUTO 

6 ANA RITA MATNI 

7 ANDERSON PINTO SERRÃO 

8 ANTONIO AUGUSTO SOARES DE OLIVEIRA 

9 ANTONIO CARLOS MONTEIRO 

10 ANTONIO ROBERTO FIGUEIREDO CARDOSO 

11 ANTONIO SAMIR MUFARREJ 

12 ARCLÉBIO AVELINO DA SILVA 

13 ARLETH  ROSE DA C. GUIMARÃES 

14 AROLDO MENESES DE SOUZA 

15 ARTHUR CORRÊA SILVA NETO 

16 BRUNO BRAGA CAVALCANTE 

17 CARLOS NAZARENO C. PADILHA 

18 EDGAR ALAMAR 

19 FÁBIO RANGEL PEREIRA DE SOUZA 

20 FELIPE TAVARES BRAGA 

21 FLORISBELA CANTAL 

22 FRANCIARA PEREIRA LEMOS 

23 GERMANA SERRA DE FREITAS 

24 GILLA PARENTE AGUIAR 

25 GLEDSON DINIZ 

26 GORETTI LIMA 

27 HALLINE KAROL SERVILHA 

28 JOSÉ ADAUMIR ARRUDA DA SILVA 

29 JUCEMIR SIQUEIRA DA SILVA 

30 KELTON ARAÚJO 

31 LARISSA MACHADO SILVA 

32 LAURA MARIA FRAGOSO 

33 LUCIANA ALBUQUERQUE LIMA 

34 LUIS ANTONIO NASCIMENTO RAMOS 
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Cont. 
35 LUÍS CARLOS PORTELA 

36 MANOEL FIGUEIREDO NETO 

37 MÁRCIO DA SILVA CRUZ 

38 MARCOS FREIRE SOARES 

39 MARCUS VINÍCIUS HOLANDA 

40 MARCUS VINÍCIUS SILVEIRA FRANCO 

41 MARIA DA CONCEIÇÃO MANAIA COSTA 

42 MARIA DA GRAÇA GARRIDO 

43 MARIA DE NAZARÉ NASCIMENTO ELLERES 

44 MARIA LIDÉA RODRIGUES 

45 MARIA LUCINEIDA BRASIL 

46 MARIALVA SENA SANTOS 

47 MÔNICA FURTADO BELÉM 

48 NÁDIA MARIA BENTES 

49 NAZARÉ GONÇALVES 

50 NYLMA MANESCHY 

51 PAULO CÉSAR MARTINS DE A. BONA 

52 PAULO LHAMAS 

53 PAULO ROBERTO ARAÚJO DA SILVA 

54 RAFAEL DA COSTA SARGES 

55 RAIMUNDO ELIAS MENDES 

56 RODRIGO AYAN DA SILVA 

57 ROSÂNGELA RAMOS DE SOUSA 

58 ROSELENE MARIA LOPES DE BARROS 

59 ROSINEI RODRIGUES DA SILVA CASTRO 

60 ROSSIVAGNER SANTANA SANTOS 

61 STAN JOSÉ MACHADO 

62 WADY CHARONE 

 

 
 
 

 
 
 
 

 



 

 
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARá 

 
Missão institucional 

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. 49 

 

 

√ Contribuições dos subgrupos⁄AEA. 
 

AEA 1 

ESTRATÉGIA Contribuições 

A1E01.Fomentar a produtividade e qualidade 
no atendimento pelos defensores públicos e 
servidores. 

Grupo 3 
Repartição da Responsabilidade com o Centro de Estudos em 
razão da necessidade de qualificar os defensores e servidores 
bem atender os assistidos. 
Grupo 4 
Elaborar Estudos/Orientações técnicas. Definição de ajustes 
mínimos de conduta. (Normatização) 

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

I- Alteração do produto: Relatório de atividades padrão para 
as áreas civel e criminal, bem como, relatório específico para 
os núcleos especializados atendendo as suas peculiaridades. II 
- Alteração do prazo final: 30-04-2010. III - Alteração de 
Responsável: Anderson Serrão e Luiz Carlos Portela. 
Grupo 2 
Regulamentação da utilização do SCPWeb de acordo com as 
necessidades da defensoria pública (Conselho superior ou 
corregedoria); Adequação do SCPWeb (Núcleo de 
Informática); Capacitar defensor e servidor no contexto de 
atendimento humanizado (Centro de Estudos e Psicossocial) 
Grupo 3 
Reiniciar os trabalhos, designando reunião da Corregedoria 
com a Coordenação Cível a fim de fixar parâmetros que serão 
adotados no relatório. 

Grupo4 
Realização de visitas periódicas em todos os níveis da 
Defensoria. Expansão da corregedoria para  se adequar ao 
redimensionamento da instituição. 
 

1.2 - Uniformizar e regulamentar  dados 
coletados.  

I - Repactuar Prazo: 31-05-2010. 
Grupo 2 
Implementar e Executar 
 

1.3 - Realizar Correições Ordinárias e/ou 
Extraordinárias. 

I - Repactuar Prazo: 01-02-2010 a 31-12-2010. II - 
Ampliação do produto: Relatório semestral e anual de 
correições. 
Grupo 2 
Regulamentar a atuação das secretarias 
Grupo 3 

Normatização das Correições Ordinárias (inclusive com a 
definição do calendário, dando publicidade) e Extraordinárias. 

1.4 - Acompanhar e Avaliar Estágio 
Probatório. 

I - Especificação da estratégia para:  'Acompanhar e avaliar o 
estagio probatório de Defensores e Servidores' . II - 
Ampliação do produto: Relatório com avaliação. II - 
Repactuação do Prazo: 01-02-2010 31-12-2010. 
Grupo 3 
Normatizar e acompanhar o estágio probatório dos servidores 
da Defensoria Pública, criando comissões. 
Grupo 4 
A questão da avaliação dos servidores está em aberto. 

1.5 implantação da ouvidoria através da legislação. 
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ESTRATÉGIA Contribuições 

A1E02. Agilizar petições 

Grupo 4 
Criação da "Central de Petições" para agilizar as atividades de 
rotina. Pedir esclarecimento acerca do percentual de 75% de 
desenvolvimento. 

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 

 

2.2. Realizar reunião com os coordenadores 
de Núcleos 

 

2.3. Criar comissão de padronização de 
petições 

Esta deverá ser repactuada para 2010: Criar comissões 
setoriais mediante portarias DPG. 
Grupo 3 
A comissão deverá ser permanente e ser dada publicidade à 
mesma. 
Grupo 4 
A finalidade será aperfeiçoar a qualidade das petições. 

2.4. Publicar Portaria  

2.5. Designar Defensor/servidores/estagiários 

para alimentar o sistema eletrônico de 
padrão de petição e providenciar estrutura 
para esta atividade. 

Grupo 4 

O percentual de 100% não corresponde ao atual estágio de 
desenvolvimento da estratégia. 

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

Grupo 3 
Adquirir os equipamentos: escâner, certificação digital, 
treinamento, designação de reunião da assessoria com a 
Coordenação Cível para definir os procedimentos até junho-
2010 

A1E03. Modernizar Sistemas de Informática e 
Comunicação. 

Grupo 2 
Capacitação do pessoal de informática por meio de cursos 
certificados e oficiais; Adequar o equipamento da fonia do 
prédio sede; Melhor divulgação das atividades internas; 
Conscientização da necessidade de informar a assessoria de 
comunicação das atividades participadas (cursos, palestras, 
reuniões) não só por cada servidor e defensor, como também 

dos trabalhos internos realizados pelos setores. 

3.1 - Elaborar Plano de Estruturação de 
Telecomunicações (Interna e Externa). 

I - Alterar a estrategia: Elaborar plano de estruturação de 
cominucação e interligação de dados e voz (Interna e 
externa). II - Produto: Mapeamento das demandas e dos 
intrumentos e meios já existentes.Prazo: 21-01-2010 a 31-
03-2010. 
Grupo 2 
Prorrogar o prazo para setembro de 2010 
Grupo 3 
Estabelecer até março-2010 para o setor de comunicação 
possa elaborar um plano diretor de comunicação; e que o 
plano seja implementado até junho-2010. 

3.2. Implementar Plano Diretor de 
Informática. 

 

3.2.1.        Padronização dos Equipamentos 
de Informática. 

 

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

Grupo 2 
Providenciar em caráter de urgência a aquisição das licenças 
de software  
QUAIS SOFTWARES ? 
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3.2.3.        Desenvolvimento do Sistema 
Integrado de informações. 

Grupo 4 
Adaptação para a entrância especial. 

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

 

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

GRUPO 2 
Já concluído 

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

I - Produto: 1 - Cursos obrigatório de Inclusão Digital e 
capacitação para utilização dos sistemas de informática 
utilizados na DPPA, para servidores e Defensores Públicos. 2 - 
Resolução do CSDP obrigando a utilização dos sistemas onde 
estiverem implantados. 

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

Grupo 2 
Necessidade de veiculo para o NTI; Necessidade de utilização 
de um relatório de satisfação do usuário final, com relação aos 
serviços do NTI 

3.2.8.        Elaboração de uma Política de 
contratação de Pessoal. 

Grupo 2 
Fazer socialização do novo sistema entre os usuários 
(defensor, servidor, estagiário etc.). 

A1E04. Modernizar Secretaria Geral 
Grupo 2 
Necessidade de identificar os servidores que irão trabalhar 
nesta área, para realizar a capacitação; 

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

 

4.2. Verificar no NUPLAN a dotação 
orçamentária disponível 

 

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

Grupo 2 
Realizar compra, escolha de um local adequado para 
implantação do sistema a ser utilizado, capacitação, 
normatização, tomando cuidado para que seja realizada a 
integração com o SCPWeb. 

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

Grupo 3 
Fazer treinamento e disponibilizar um tutorial no site. 

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

Grupo 4 
Criação de apoio logístico para facilitar a integração entre os 
núcleos e deslocamento dos Defensores, servidores e 
estagiários, bem como transporte de material e remessa de 
expedientes. Fica apontado como produto a disponibilização 
de veículos e pessoal. 

5.1.Reunião com os coordenadores de 
Núcleos 

 

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 

 

5.3.Projeto de Resolução aprovado pelo CSDP  

5.4.Publicação da Resolução  

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

Grupo 2 
Implementar um video institucional que divulgue todas as 
ações da defensoria (contratar empresa para realizar o video); 
Todo o material escrito já foi produzido, sendo necessário a 
reimpressão. 
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A1E06Fomentar a orientação jurídica 

Grupo 2 
Missão institucional e de atividade constante da defensoria 
Grupo 3 
Fazer até 15 de fevereiro um cronograma básico de fomento à 
orientação jurídica de todas as regionais. 

6.1.Reunião com os coordenadores de 
Núcleos 

 

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

 

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

Grupo 3 
Elaborar revista periódica ou manual ou folder explicativo com 
orientações jurídicas, de forma permanente. Compilar atos 
normativos e leis de interesse da defensoria publica (inclusive 
os publicados por esta). Enfatizar  realização de campanhas 
temáticas. 

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

Grupo 2 
Divulgação das Atividades realizadas; Estabelecer que cada 
núcleo regional e setorial possua uma meta de promover pelo 
menos um curso a cada semestre 
Grupo 3 
Enfocando assuntos de interesses regionais. 

 
A1E07. Criar mecanismo de controle de execução de cobrança 
de honorários de sucumbência destinados ao fundo da 
Defensoria. 
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AEA 2 

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

Que a contribuição ao lado seja entendida como geral, 
abrangendo o atendimento penal em todo estado.       I - 
Proposta de especificação do Produto, separando o produto  
contratação de motoristas em tópico autônomo.     II - 
repactuar prazo final para ato normativo para 30-04-2010; 

repactuar prazo para contratação de motoristas para 31-12-
2010; repactuar o prazo para alteração da lei complementar 
no que tange a ampliação do número de cargos de motoristas;   

1.1. Locar veículos  

1.2. Adquirir veículos 
Grupo 3  
Veiculo para a central de flagrantes. 

1.3. Contratar motoristas 
Grupo 3  
Nomeação de aprovados. 

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 

Grupo 3 
Aguardando PCCS a ser apresentado pelos servidores 

1.8. Regularizar  ou licitar  contrato de plano 
corporativo de celulares 

 

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

Grupo 3 
Necessita de regulamentação 

1.10. Lotação de novos servidores no Nacri 
 

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

Grupo 3 
Reavaliação, passando a constar no projeto de lei 
complementar a realização de plantão remunerado. 

1.12. Utilização de servidores e motoristas 
de outros Núcleos da DPPA para integrarem 
o Plantão 

 

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

I - reencaminhar as fichas para cadastramento de todos os 
defensores públicos interessados no acesso às informações;    
II - Repactuar prazo para 31-03-2010 para implementação do 
acesso ao INFOPEN e INFOSEG;      III - Sugerir não 
integração do sistema da DPPA com os sistemas referidos, em 
razão do risco de prejudicar o interesse dos assistidos. 
Grupo 2  
A ser implementado 
Grupo 3  
Importante a integração com a SUSIPE. Pedir agilidade nesse 
ponto. Verificar no plano diretor de informática a viabilidade 
técnica. Necessita da finalização do desenvolvimento dos 
sistemas da Defensoria 
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A2E03. Regulamentar a atuação do defensor 
público nas causas criminais em que haja 
advogado particular habilitado nos autos 

I - Repactuar prazo para 31-03-2010.      II - alterar o 
responsável para Antonio Cardoso. 
Grupo 2  
Que seja oficiada à corregedoria sobre a necessidade da 
documentação para que ocorra a regulamentação para o 
conselho superior 
Grupo 3 
A cargo do conselho superior 

3.1Discutir com a OAB 
Esclarecer 

 

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

Grupo 3 
Constituir uma comissão para proposta de resolução. 

A2E04. Criar equipe multidisciplinar para o 
NACRI 

 

4.1. Lotar servidores no NACRI após 
nomeação pela Governadora 

 

4.2. Adequar espaço físico do NACRI 

Grupo 2 
A necessidade de prédio para o funcionamento da central de 
execução penal é urgente, necessária e inadiável, tendo em 
vista que o local ora existente não consegue acomodar em 
condições mínimas defensores, servidores e estagiários, além 
dos assistidos, prejudicando de sobremaneira o andamento 
dos serviços. 

A2E05. Promover atendimento personalizado 
de qualidade 

 

5.1.Criação de comitê técnico para 
selecionar peças-padrão 

Grupo 2 
O comitê já está instalado e já está funcionando o banco de 
petições. 
Grupo 3 
Repactuar na plenária uma data de implementação da tática e 
rever percentual. 

5.2.Desenvolver solução de informática para 
facilitar o acesso das peças-padrão 
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AEA 3 

A3E01. Gestão racional de demanda 

Grupo 2 
Dar prioridade da implementação no prédio sede 
Grupo 4 
O principal ponto de dificuldade não é contemplado, pois a 
maior dificuldade da área é a falta de defensores públicos e 

servidores. 

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

Grupo 2 
Realizar a especificação do modelo mais adequado, realizar 
aquisição por meio de licitação ou adesão da ata de registro 
de preço, determinar os locais que receberão o painel 
eletrônico, instalar os equipamentos (inclusive parte elétrica), 
treinar o pessoal, preparar o material de divulgação. Realizar 
integração com o SCPWeb 

1.2. Implantar sistema integrado de triagem 
 

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

 

A3E02. Simplificação das peças processuais 

Grupo 3 
Repactuar data de implementação definitiva (ate jun 2010). 
Rever metas percentualmente. Revisão anual das peças e 
adequação permanente as alterações legislativas. 

2.1.Criação de comitê técnico para 
selecionar peças-padrão 

Grupo 2 

Tarefa já concluída e está em execução no sistema 
Grupo 3  
Repactuar data para fev 2010. 

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

 

A3E03. Promover atendimento personalizado 
de qualidade 

Proposta de adequação do objetivo da meta para a nossa 
missão institucional, limitando-se quanto as questões 
psicossociais à emissão de pareceres e perícias. Sugestão de 
texto pra meta: "Ampliar a presença de equipes psicossociais 
em todas as Regiões." 
Grupo 2 
Necessidade de apresentação do projeto e implantação 
Grupo 3 
Criar manual de procedimentos, com foco no atendimento 
humanizado. Criar um programa de qualidade de vida no 
trabalho para o Defensor e Servidor. Colocar anexo ao manual 
a rede de serviços públicos nas três esferas de governo. 

3.3.capacitacão técnica dos servidores 
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A3E04. Priorizar a solução extrajudicial 
dos conflitos 

Grupo 2 
A tarefa encontra-se cumprida por ato do Defensor Público 
Geral, através de portaria, alterar % de realização 

4.1 - Capacitar os Defensores Públicos em 
técnicas de mediação 

Grupo 2  
Ampliar realização de cursos de mediação e conciliação para 

os Defensores atuantes. 

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

Grupo 2 
Esta tarefa já foi realizada através de ato do Defensor Público 
Geral 

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

 

A3E05 - Criar novas iniciativas 
especializadas e foralecer as existentes 

Grupo 2 
É uma atividade permanente da defensoria a busca deste tipo 
de parceria. 

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

Grupo 2 
Foi feito o levantamento sobre este tipo de programa, e até o 
momento não há recurso disponível no SICONV referente à 
questão. 
Grupo 3 
Rever percentual de implementação e desenvolver estrategia 
no setor de convenio 

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

 

5.3. Realizar a semana do acordo  
extrajudicial na Defensoria 
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AEA 4 

A4E01. Realizar uma avaliação da 
atuação em todo o Estado 

Grupo 2 
Aguardando julgamento 

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

Grupo 2  
Verificar o andamento no CSDP 
Grupo 3 
Concentrar a atuação coletiva do NDDH em questões residuais 
ou em conjunto, sem prejuízo da atuação do Defensor das 
outras áreas. Tornar o NDDH referencia (funcionando como 
órgão administrativo), mas sem excluir a autonomia do 
Defensor. 

A4E02. Criar um programa de atuação 
em causas coletivas 

Grupo 2  
Necessidade de implementação organizacional pela equipe do 
planejamento estratégico (Nilma) 

2.1 - Realizar    levantamento periódico de 

demandas entre os órgãos da DM e DI para 
definição da atuação. 

Grupo 2 
Necessidade do organograma, que definirá as competências e 
atribuições de cada Núcleo. Este trabalho será realizado pela 
equipe de planejamento estratégico (Nilma). 
Grupo 3 

Dar seguimento ao levantamento. Pactuar data até jun 2010. 

A4E03. Manter e estabelecer parcerias 
com entidades públicas e privadas  

Grupo 2 
Atividade de caráter permanente da defensoria, buscando 
sempre a ampliação. 

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

Ampliação da realização de cursos de mediação e conciliação 
aos Defensores Públicos atuantes. 
Grupo 3 
Realização de cursos e palestras 

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

Grupo 2 

Atividade de caráter contínuo, que serão implementadas em 
outros municípios 

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

 

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

 

A4E07. Simplificação das peças processuais 
Grupo 2 
Ação já concluída, mas de caráter permanente, visto a 
necessidade de constante atualização e revisão 

7.1.Criação de comitê técnico para 
selecionar peças-padrão 

Grupo 2 
Tarefa já concluída e sendo executado pelo sistema, alterar a 
% de realização 

7.2.Desenvolver solução de informática para 
facilitar o acesso das peças-padrão 
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AEA 5 

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

propor alteração do responsável para ALEXANDRE. 
Grupo 2 
Aguardando julgamento do CSDP; requerer que seja incluído 
em pauta em caráter emergencial. 
Grupo 4 
Substituir o responsável pelo Dr. Anderson Serrão. 

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. 

Grupo 2 
Requerer aos responsáveis, que procurem informação quanto 
ao andamento do processo. 

1.1 Criar novos NAECAS  
 

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

 

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

 

1.1.2.1. Designação do Defensor  

1.1.2.2.Locação do imóvel   

1.1.2.3.Convênio com a Prefeitura 
 

1.1.3. Capacitação das equipes técnicas de 
todos os NAECAS 

Grupo 2 
Tarefa de caráter contínuo e encontra-se em execução 

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

Grupo 2 
Necessidade de criação do NAECA em Icoaraci 

1.2. Implantar NAEM 
 

1.2.1. Direcionar os equipamentos licitados 
para o Núcleo de Jurunas 

 

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

Grupo 2 
Esta tarefa depende da nomeação e ampliação do quadro de 
defensores públicos 
Grupo 4 
Priorizar o cumprimento da meta mediante a regulamentação 
de seu funcionamento, com especial foco na designação do 
Defensor Público de referência. 

1.3.0. Realizar cursos de aprimoramento dos 
defensores públicos que serão referências 
nos municípios com maior demanda em tais 
ações  

 

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

Grupo 2 
Atividade de caráter permanente de acordo com a 
necessidade, o Defensor Público Geral baixará o ato de 
designação. 

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. 

Grupo 2 
Atividade de caráter permanente de acordo com a 
necessidade, o Defensor Público Geral baixará o ato de 
designação. 
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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. 

Grupo 2 
Atividade de caráter permanente de acordo com a 
necessidade, o Defensor Público Geral baixará o ato de 
designação. 

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

 

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

Criar Defensoria Agrária em Paragominas 
Grupo 2 
Aguardando manifestação do CSDP. Requerer a agilização de 
inclusão de pauta. 

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

Grupo 2 
Atividade de caráter permanente, que o centro de estudos irá 
priorizar este ano. 

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 

Grupo 2  
Aguardando o processo de licitação, visto que as obras 
adquiridas em dezembro, não contemplou obras de direito 
agrário 

1.6. Capacitar equipes interdisciplinares  
Grupo 2 
Atividade de caráter permanente, que encontram-se em 
perfeita execução 

A5E02. Compor redes de atendimento 
especializado 

Grupo 2 
Atividade de caráter permanente e de constante necessidade 
de ampliação 
Grupo 3 
Criação de um núcleo para tratar especificamente de assuntos 
relacionados à FAZENDA PÚBLICA (a partir da capital). 

A5E03. Divulgar a cultura dos direitos 
humanos na sociedade 

 

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

 

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

 

A5E04. Simplificação das peças 
processuais 

Grupo 2 
Será implementado até Junho de 2010 

4.1.Criação de comitê técnico para 
selecionar peças-padrão 

Grupo 2 
Tarefa Concluída, atualizar o percentual. 

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

Grupo 2  
Material que será produzido em conjunto do NDDH de 
acordo com as necessidades até Junho de 2010 

A5E05. Qualificação contínua de todos os 
integrantes 

Grupo 2 
Será incluído no programa de planejamento de 2010 
com o NDDH 

 

ESTRATÉGIA Contribuições 



 

 
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARá 

 
Missão institucional 

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. 60 

 

 

MOM 

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

Grupo 2 
Necessidade de oficiar a governadora para nomeação dos 
servidores 

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

 

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

 

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

 

1.4. Definir lotação dos estagiários nas 
unidades 

 

1.5. Dar prioridade das bolsas aos 
estagiários voluntários 

 

1.6. Propor a nomeação de servidores e 
defensores do concurso 

 

1.7. Nomear Servidores e Defensores do 
Concurso 

Grupo 2 
Aguardando a nomeação dos defensores 

OM02. Estudar a necessidade real de 
viabilizar a mudança Legislativa 

 

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

 

OM03. Modificação da lei para que a 
nomeação dos cargos não seja ato 
composto + campanha publicitária 
institucional 

 

OM04. Realizar Concurso para 
Defensores Públicos 

Grupo 3 
Corrigir para 29 defensores 

OM05. Realizar promoção e modificação 
da lei e da CE. 

 

5.1. Elaborar resolução do CSDP com a lista 
de antiguidade 

 

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

 

 

 
 

ESTRATÉGIA Contribuições 



 

 
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARá 

 
Missão institucional 

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. 61 

 

 

5.3. Publicar o edital da promoção para 
entrância especial 

 

5.4. Realizar promoção para a entrância 
especial 

 

5.5. Convocar os Defensores de 3ª entrância 
para lotação 

 

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

 

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

 

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

 

5.9. Coletar sugestões dos membros e 
servidores 

 

5.10. Sintetizar as sugestões  
Grupo 2 
Requerer ao responsável a conclusão das sugestões 

5.11. Realizar estudo comparado com outras 
legislações 

 

5.12. Elaborar o texto da proposta e  
encaminhar a Governadora 

Grupo 2 
Material será entregue até o dia 20 de janeiro ao Defensor 
Público Geral 

5.13. Realizar acompanhamento político do 
processo 

Grupo 2 
Atividade de caráter permanente 

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

Grupo 3 
A redistribuição das Defensorias depende da aprovação da lei 
complementar. 

OM06. Realizar concurso para Consultores 
Jurídicos. 

Grupo 2 
Sugestão: requerer à plenária a retirada da tarefa do PE-DP, 
visto não ser competência da Defensoria o referido concurso 
Grupo 3 
Corrigir percentual para 0% 

OM07. Elaborar plano de Comunicação 
Institucional (Externo e Interno) 

Grupo 2 
Retificação da informação: Foi contratada uma empresa para 
fazer o diagnóstico, sendo que já foi concluído. Encontra-se 
em fase de definição do novo layout 

OM08. Elaborar Plano de interação 
Grupo 2 
Necessidade de dar continuidade ao projeto 

OM09. Traçar política de resistência 
 

OM10. Criar Fluxograma de procedimentos 
Grupo2 
Readequação para julho de 2010; Contratada empresa para 
elaboração 

10.1. Contratar empresa de consultoria 
Grupo 2 
Empresa já contratada, projeto em execução. Tarefa concluida 

OM11. Elaborar Marco Legal 
 

OM12. Elaborar projeto de reestruturação e 
organização do C.E. 

 

OM13. Realizar capacitação tecnica de 
defensores e servidores para o trato das 
questões relativas aos Direitos Coletivos 

Grupo 2 
Atividade de caráter permanente 

ESTRATÉGIA Contribuições 



 

 
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARá 

 
Missão institucional 

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. 62 

 

 

OM14. Fomentar a produtividade e qualidade 
no atendimento pelos defensores públicos e 
servidores 

Grupo 2 
Readequação da data até dezembro de 2010 

Desenvolver Sistema de Informática 
 

Elaborar Plano de Treinamento, cursos e 
qualificação 

Grupo 2 
Atividade em andamento que se implementará até julho de 
2010 

Adequar espaço físico 
Grupo 2 
Atividades em andamento 

Implantar projeto de agendamento (0800) 

Grupo 2 
Readequação: mudar o número de 0800 para 129; Verificar a 
viabilidade técnica da operadora de telefonia; Contratar o 
serviço; contratar o pessoal que irá operá-lo (servidores, 
terceirizados ou estagiários); Capacitação e Divulgação; 
Atividade em andamento. 

OM15. Elaborar Plano de estruturação física 
e material 

 

15.1. Levantar demandas 
 

15.2. Elaborar projetos de reformas (física, 
elétrica, hidráulica, lógica e  de refrigeração) 

Grupo 2 
Atividade em andamento 

15.3. Licitar obras 
Grupo 2 
Atividade em andamento 

15.4. Adquirir Imóveis 
Grupo 2 
Atividade em andamento 

15.5. Realizar Consulta semestral de 
móveis, equipamentos e eletrodomésticos 

 

OM16. Disponibilizar veículos 
adequadamente 

 

16. 1. Levantar a demanda real de veículos 
 

16.2. Desenvolver sistema de logística de 
transporte 

 

16.3. Efetuar registro de preço para locar 
veículos 

 

16.4. Adquirir veículos 
 

16.5 Contratar motoristas e viabilizar 
pagamento de diárias 

 

16.6 Realizar contrato de combustível  

16.7 Realizar contrato de seguro de veículos  

16.8 Realizar contrato de manutenção dos 
veículos próprios 

 

OM17. Aquisição de equipamento e material 
de expediente 

 

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, 

Grupo 2 
Atividade de caráter permanente 

 

ESTRATÉGIA Contribuições 



 

 
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARá 

 
Missão institucional 

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. 63 

 

 

OM18. Elaborar plano de segurança (capital 
e interior) 

Grupo 2 
Readequar prazo para dezembro de 2010 

18.1. Disponibilizar informação de 
cabeamento no prédio sede 

Grupo 2 
Repactuar % de andamento para 100% 

18.2. Contratar empresa especializada  

OM19. Elaboração do plano de valorização 
do corpo funcional 

 

19.1.Reestruturar a área psicossocial 
(desmembrando em área fim e área meio) – 
Jan/09 

 

19.2. Elaborar Termo de Referencia para o 
Plano – Jan a abril/09 

 

19.3. Contratar empresa especializada para 
elaboração do Plano -  

 

OM20. Criar Sistema de Informação  

OM21. Otimizar Acompanhamento de 
processos no Poder Judiciário 

Grupo 2 

Atividade em andamento 

 
Grupo 2 
Atividade em andamento 

OM22. Integração com os dados da SUSIPE, 
TJE, MP e polícias (SEGUP, SAP, SCP) 

Grupo 2 
Necessidade do diálogo técnico, que deverá ser feito pelo 
Felipe e posteriormente necessidade de formalização 

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 

 

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

 

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

 

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. 

 

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

 

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. 

 

22.7. Integrar os sistemas 
 

OM23. Atuar junto aos juizados especiais  

23.1. 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..). 

 

 

ESTRATÉGIA Contribuições 


