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Apresentação

Ouvidoria Geral Externa da Defensoria Pública do Estado do Pará 4º Trimestre de 2022

    Na forma do art. 3, IV, da Resolução CSDPE nº 02/2021, apresentamos o 4º relatório
trimestral de atividades da Ouvidoria Geral da DPE/PA. 
   O 4º relatório, marca o término do ano de 2022, onde estão descritas as principais
atividades desempenhadas entre o período de 01 de outubro a 30 de dezembro de 2022.
    Por meio deste documento, os integrantes da instituição e usuários do serviço público
poderão acompanhar o trabalho realizado pela equipe da Ouvidoria Geral, especialmente a
relação construída com a sociedade civil.
    Desejamos a todos uma boa leitura e nos colocamos, como sempre, à disposição para o
diálogo.

   É Órgão auxiliar da defensoria pública de promoção da qualidade dos
serviços prestados pela instituição;
 Também se configura como mecanismo que sugere uma nova práxis no
sistema de justiça, pois não há democratização no sistema de justiça  sem
ouvidoria;
 A ouvidora também é marcada pelo amplo diálogo com os movimentos
sociais, grupos e organizações da sociedade civil. É caracterizada como
espaço de escuta e democratização, respeitando toda a diversidade cultural,
ética, religiosa, sexual e econômica da sociedade.
  
 1. Auxiliar na promoção e valorização dos serviços prestados pela Defensoria
Pública; 
 2. Auxiliar a Defensoria em suas relações interinstitucionais; 
 3. Auxiliar a Defensoria no contato e articulação com a sociedade e seu
público-alvo. 
 Uma ouvidoria externa propicia mecanismos de controle e participação
social, abrindo canais de diálogo direto com a população assistida. 
 Assim, nossa missão primeira é contribuir para que a Defensoria Pública
cumpra sua atribuição constitucional de prestação de assistência jurídica e
promoção dos direitos humanos, garantindo que haja uma adequada
prestação de serviço público, o que inclui o diálogo com a sociedade civil.

Atribuição Institucional 
da Ouvidoria 



Norma Miranda Barbosa

   A Ouvidoria Geral Externa é órgão auxiliar da
Defensoria Pública do Estado do Pará, de promoção
da qualidade dos serviços prestados pela
instituição, que também se configura como
mecanismo que sugere uma nova práxis no sistema
de justiça, pois não há democratização no
mencionado sistema sem ouvidoria. Além disso,
esta ouvidoria é marcada pelo amplo diálogo com
movimentos sociais, grupos e organizações da
sociedade civil. É caracterizada como espaço de
escuta e democratização, respeitando toda
diversidade cultural, étnica, religiosa, sexual e
econômica da sociedade em que vivemos.

Ouvidoria Geral Externa da Defensoria Pública do Estado do Pará
4º Trimestre de 2022

PALAVRA DA 
                          OUVIDORA
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   O objetivo deste relatório é presentar informações sobre a atuação da
Ouvidoria Geral Externa da Defensoria Pública do Estado do Pará, nos meses de
outubro a dezembro de 2022.        
    Além disso, subsidiar a Defensoria Pública do Estado, de informações e
atendimentos realizados por esta ouvidoria no sentido de contribuir para a
melhoria dos serviços prestados à sociedade civil por esta instituição.
 Compete à Ouvidoria receber e processar reclamações, sugestões, críticas,
elogios ou quaisquer manifestações relativas ao atendimento da Defensoria
Pública. 
 No nosso cotidiano de trabalho, chamamos esses atendimentos individuais de
manifestações da ouvidoria.

Demonstração dos Dados 

 Resumo do Trimestre

Tipo de Manifestação do Usuário  



Ouvidoria Geral Externa da Defensoria Pública do Estado do Pará 4º Trimestre de 2022

 Atendimentos  Internos

Munícipios - PA  e Estados que Demandaram em nossos Canais

Abaetetuba
 Acará
Altamira
 Ananindeua
 Barcarena
 Bragança
 Belém
 Cametá
 Curralinho
 Igarapé-Açu
 Itaituba
 Marabá
 Maracanã
 Marituba
 Ourilandia
 Paragominas
 Parauapebas
 Redenção
 Santa Maria Das Barreiras
 Santa Maria Do Pará
 Santarém
 São Caetano De Odivelas
 São Sebastião Da Boa Vista
 Vigia

Amapá (AP)
 Amazonas (AM)
 Bahia (BA)
 Ceará (CE)
 Distrito Federal (DF)
 Goiás (GO)
 Maranhão (MA)
 Mato Grosso (MT)
 Paraíba (PB)
 Rio De Janeiro (RJ)
 Santa Catarina (SC)
 São Paulo (SP)



Importante
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saber!
  De acordo com o publicado na página da
Instituição,  a missão institucional de levar
cidadania e direitos por todo o Pará, em 2022,
até o mês de novembro, a Defensoria Pública do
Estado do Pará (DPE-PA), superou o número de
atendimentos de todos os anos e somou cerca
de 1.416 .868, marca histórica na instituição.
   Em comparação aos últimos sete anos, foi um
aumento considerável de 171%. A meta
institucional para 2023 é que sejam realizados 
2 milhões de atendimentos, o fortalecimento 

RESUMO DO ANO

da instituição e plano de expansão da
atuação da DPE no interior do estado, 
por meio do projeto:
       “Defensoria Por Todo o Pará” 

     A Ouvidoria Geral Externa, fecha o ano de 2022 com um total de 2.635
pessoas atingidas por atendimento, eventos e trabalhos  realizados no decorrer
dos meses.
      Em 2023, a Ouvidoria não medirá esforço para superar as dificuldades e
atingir um numero maior de pessoas , seja em situação de  vulnerabilidade
social, na garantia de direitos e ou fazendo a interlocução da Defensoria Pública
com a sociedade e seu público-alvo.  



    A Ouvidoria Geral, no seu papel de promoção da interlocução da
Defensoria com a sociedade civil, tem desenvolvido diálogos com
diversos movimentos populares e organizações sociais dos mais
variados segmentos. Nesse terceiro trimestre do ano, destacamos
alguns eventos entre reuniões, seminários, contatos e articulações
com representações dos povos e comunidades tradicionais,
movimento de mulheres, organizações de luta por direitos, publico
beneficiado com campanhas ,dentre outros. Ao todo
aproximadamente  445 pessoas foram alcançadas com nossas
ações, ao qual contabilizados como agenda externa desta Ouvidoria.
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AGENDA
externa

65 pessoas

256 pessoas

124 pessoas



Ouvidoria Geral Externa da Defensoria Pública do Estado do Pará 4º Trimestre de 2022

Norma Miranda - Ouvidora do Pará 

 Florisvaldo Fiorentino  - Presidente do CONDEGE  

André  Giamberardino - Defensor Público

Encontro do Conselho

Nacional de Ouvidorias

de Defensorias Públicas

do Brasil

    O encontro é uma realização do Conselho
Nacional de Ouvidorias de Defensorias Públicas e
reúne as ouvidoras e ouvidores de 15 Defensorias
Públicas do Brasil que possuem ouvidoria externa,
para discutir as perspectivas de atuação destas
instituições e trocar experiências com movimentos
sociais.

   Nos mês de outubro ( dias 05, 06 e 07), a
Defensoria Pública do Estado do Paraná (DPE-PR)
recebeu o 5° Encontro do Conselho Nacional de
Ouvidorias de Defensorias Públicas (CNODP).
Organizado pela Ouvidoria Geral Externa da DPE-
PR, Karollyne Nascimento. A programação teve
como palestra de abertura, “Perspectiva de
atuação da Defensoria Pública na defesa dos
direitos da população LGBTQIA+”, e a plenária com
os coordenadores e coordenadoras dos Núcleos
da DPE-PR. 

5ºEncontro

“O CNODP estará pela primeira vez reunido aqui no Paraná, é um
momento único para nossa Defensoria. Estas trocas de
experiências e discussões que ocorrem neste encontro
contribuem muito para o aprimoramento e a melhoria dos nossos
serviços, nos acessos a estes serviços prestados, e também para
a aproximação da sociedade civil com este órgão tão importante
no acesso à justiça que é a Ouvidoria”, afirma a ouvidora-geral da
DPE-PR, Karollyne Nascimento.



        O 6º Encontro Nacional de 
Ouvidorias de Defensorias Públicas
 foi realizado em Cuiabá, no estado 
do Mato Grosso, do dia 29 de novembro a 1º de
dezembro.
        O evento foi organizado pela Defensoria Pública
do MT e sua Ouvidora-geral, participaram da abertura
da programação mais de 100 participantes, incluindo
líderes quilombolas, do movimento negro e cerca de
15 caciques de aldeias de todo o estado do Mato
Grosso.
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6º
Encontro

    O Conselho de  Nacional de Ouvidorias de Defensorias Públicas, no dia
25 de novembro, buscando o fortalecimento do sistema de justiça, esteve
reunido com o Grupo de Trabalho de Transição do Governo Federal.

eunião do Conselho de  Nacional de OuvidoriasR
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Visita a penitenciária feminina de Rio Branco
em Curitiba

OUVIDORIA COM 
MOVIMENTOS 

SOCIAIS E ENTIDADES Frequentemente a Ouvidora Norma
Miranda se reúne ou participa de
eventos nas comunidades, seja no
estado do Pará ou em algum outro
durante sua estadia por conta dos
encontros do Conselho Nacional de
Ouvidores de Defensorias Públicas -
CNODP. O contato com as
comunidades faz com que a Ouvidoria
possa aproximar a Defensoria Pública  
da realidade, muitas vezes não
alcançada pelos Núcleos da
instituição.

Plenária com os Núcleos da Defensoria Pública do
Paraná e os movimentos sociais

Reunião com o Quilombo Mata Cavalo

Reunião com Movimentos Sociais de
Goiânia
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SALVATERRA

   A Defensoria Pública do Estado do Pará,  juntamente com sua Ouvidoria Geral, realizaram no
dia 27 de outubro, no Ginásio Municipal Raimundo Nonato Gonçalves a Oitiva dos Atingidos
pelo Naufrágio da Embarcação Dona Lourdes II. A lancha carregada de passageiros, incluindo
crianças e idosos, naufragou no dia 8 de setembro em frente à Ilha de Cotijuba, em Belém. 
A oitiva será o ponto de partida para uma audiência pública que vem sendo planejada,
justamente para garantir transporte seguro e com dignidade entre o arquipélago do Marajó e a
capital.
   O evento foi organizado pela Defensora Pública e Coordenadora do Núcleo de Direitos
Humanos - Maria do Carmo Maia e pela Norma Miranda Barbosa - Ouvidora-Geral da DPE/PA.
teve também como colaboradores convidados Mari Henriqueta Cavalcante - Instituto de
Direitos Humanos Dom José Luís Azcona e Dom Evaristo Pascoal Spengler - Bispo da Prelazia
do Marajó, Joana Lima - Defensdora Pública de Salvaterra e Klauber Santos Junior -
Representante do Ministério Público.

  Durante a Oitiva, discutiram a questão da concessão dos transportes, porte das lanchas
disponíveis e a incompatibilidade dos transporte fazendo Belém/Soure .   
   Houve um momento de relato de vários acontecimentos, acidentes, omissão do Estado (...)  
  Lágrimas de tristeza pela dor que ainda perpetua nos corações dos familiares de vítimas, dos
sobreviventes do acidente e da comunidade;

   A Coordenadora do Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública
disponibilizou atendimento psicológico a quem precisasse, bem como assistência
jurídica da Defensoria.
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SALVATERRA

“Não só os que faleceram
são vítimas, mas todos os
presentes são. A Defensoria
Pública vai atuar também em
favor dos sobreviventes.”
esclarece Dra. Maria Maia.

     Ouvidora  Norma Miranda, a convite
da SEDUC e FASEPA, participou como
palestrante, no dia 25 de novembro, no
Centro de Internação do Adolescente
Masculino (CIAM), do encerramento do
Projeto Africanize-se. 
O tema  discutido foi:

   O evento também contou com a participação do
DR. Nadilson Portilho, Promotor da Vara da Infância
e Juventude de Belém.

A

"Racismo Estrutural: Como ocorre e como combate-lo?

Novembro de Raça e de Consciência 
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Consciência 
NEGRA

   Uma programação especial foi realizada  pela ACOARQUIM,
no dia 20/11, em comemoração dos 10 Anos de Lutas e
Conquistas Quilombolas, no Município de Ourém – PA. O
momento importante contou a presença do Ministério Público,
Ouvidoria DPE, Prefeitura de Ourem, Grupo de Pesquisa da
UFPA e outros convidados.

    O Dia da Consciência Negra, assim como todo o mês de
novembro, marca a importância das discussões e ações para
combater o racismo e a desigualdade social no país. Fala
também sobre avanços na luta do povo negro e sobre a
celebração da cultura afro-brasileira.
    Durante o mês de novembro varias ações foram realizadas
em alusão a data.

Agenda do evento:
Palestras
Apresentações culturais
Vendas de comidas típicas 

Desfile Quilombola
Show - Banda Local

  e de artesanato 

OCAMBO

10 Anos
M
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Programa Abrace o Marajó

Rede Eclesial Pan-Amazônica – REPAM-Brasil

   No sábado, 10 de dezembro, a Declaração Universal
dos Direitos Humanos completou 74 anos. A data
celebra também o  Dia Internacional dos Direitos
Humanos, reafirmando os princípios estabelecidos por
esse documento que é um marco na história do mundo.
 Em comemoração ao Dia Internacional dos Direitos
Humanos, o Núcleo de Direitos Humanos e o GT de
Mulheres Cirandeiras da Rede Eclesial Pan-Amazônica 

Reúne lideranças da Amazônia e debate sobre proteção coletiva
Webinar

 REPAM-Brasil, promoveu, na noite desta quinta-feira (8/12),o webinar “Proteção coletiva:
cuidado e esperança aos defensores e defensoras dos Direitos Humanos e da Natureza”.
O evento foi transmitido pelos canais de comunicação da REPAM-Brasil. 
   O webinar reuniu lideranças de quatro regionais da Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil (CNBB) localizados na Amazônia Legal – entre indígenas, agricultores familiares,
assentados e mulheres. Entre os convidados estavam representantes das Ouvidorias das
Defensorias Públicas do Estado de Rondônia - Valdirene de Oliveira e do Pará - Norma
Miranda, Paulo Cesar Carbonari,do Movimento Nacional dos Direitos Humanos (MNDH), Pe.
José Boeing, da Campanha A Vida por um Fio e Vivat Brasil, e representantes do Conselho
Indigenista Missionário (CIMI) de Roraima. O objetivo foi contribuir com o debate sobre
a proteção de defensoras e defensores de direitos humanos na Amazônia .
   Por fim, o evento trouxe relatos de situações de violações de direitos das comu-
nidades e da natureza e promoveu uma roca de experiências sobre as ações volta-
das para a proteção e o cuidado das lideranças e de territórios ameaçados. 

   O Pará recebeu reuniões e visitas técnicas que discutiram o
programa “Abrace o Marajó”, do governo federal. O debate tem como
norteador o projeto de decreto legislativo (PDL) nº 157/2022, de
autoria do deputado João Daniel (PT/SE), que pede o encerramento do
programa por violar direitos dos povos tradicionais do Marajó. A
deputada federal Vivi Reis (PSOL/PA), relatora do PDL e vice-presidenta
da CINDRA, integra o grupo de parlamentares que encaminhará os
debates.
   A programação inclui duas reuniões técnicas: uma em Belém, no
próprio dia 8 de dezembro, e outra na cidade de Soure, no Marajó, na 9
de dezembro. A viagem dos deputados atende ao convite da rede
Eclesial Pan-Amazônica (REPAM-Brasil) e da Comissão Episcopal para a
Amazônia (CEA). O presidente da CINDRA, o deputado João Daniel
também esteve presente aos encontros.
 Reunião técnica com as entidades representativas da sociedade civil,
da Igreja e de autoridades do Executivo e do Judiciário, aconteceu na
Sede da CNBB Regional Norte 2 – Auditório Amazônia. A Ouvidora
Norma Miranda, foi uma das convidas a colaborar com o debate em
tela.
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   O Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do
Adolescente-CMDCA, juntamente
com a Secretaria Municipal de
Assistência Social de São Miguel
do Guamá (Semas), realizaram a XI
Conferência Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente, na
quinta-feira (15/12), no auditório da
UEPA.
  Com o tema: 

XI Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

 O evento teve como palestrante magna
Ouvidora-Geral e Socióloga -  Norma
Miranda.

"Situação dos direitos humanos de crianças e adolescentes em tempo de pandemia da Covid-19:
violações e vulnerabilidades, ações necessárias para reparação e garantia de políticas de
proteção integral, com respeito à diversidade"

  Também estiveram presentes o
prefeito, Eduardo Pio X; a primeira-
dama e coordenadora do
ProFuturo, Hevelim Lima; a
secretária de Assistência Social,
Barbara Freitas, a promotora de
justiça, Drª. Sabrina Sanchez e
outras  autoridades. 
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Dia do Homem

A Defensoria Pública do Estado do Pará, por meio do Centro Educativo “Eles por Elas” do
Núcleo de Prevenção e Enfrentamento à Violência de Gênero (Nugen), realizou no dia 23 de
novembro, no Teatro Estação Gasômetro, um evento alusivo ao Dia Internacional do Homem,
celebrado no dia 19 de novembro. 

 
Temática “É tempo de homens possíveis: amor, ciúme e sexualidade” 

   A coordenadora da Defensoria
Agrária de Castanhal, defensora
pública Andrea Barreto, recebeu na
última quarta-feira,  7 de dezembro, a
Comenda Paulo Frota de Direitos
Humanos como reconhecimento pela
forte atuação na defesa e promoção
dos direitos humanos. A entrega
ocorreu durante cerimônia realizada
pela Comissão de Direitos Humanos e
Defesa do Consumidor da Assembleia
Legislativa do Estado do Pará
(CDHCD-Alepa).

HOMENAGEADA
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PREMIAÇÃO

   Pelo segundo ano consecutivo, a Defensoria Pública do
Estado do Pará recebeu o selo ‘Esperança Garcia - Por uma
Defensoria Antirracista’, categoria Ouro, concedido pelo
Conselho Nacional de Ouvidorias de Defensorias Públicas do
Brasil, durante o XV Congresso Nacional de Defensoras e
Defensores Públicos, na quarta-feira dia 09 de novembro, em
Goiânia.  

   O selo foi recebido pelo defensor público-geral do estado do
Pará, João Paulo Lédo, que subiu ao palco acompanhado da
delegação de defensores do estado. A Defensoria do Pará foi
contemplada com a mais alta modalidade do prêmio, a
categoria Ouro, por fomentar e implementar práticas
antirracistas na instituição e na sociedade. 

“Estou muito honrado, agradecido e orgulhoso com essa
homenagem. Receber este prêmio significa avançar e fortalecer
os direitos humanos, e fortalecer os direitos humanos é
fortalecer as Defensorias Públicas”, afirma o defensor-geral.

   Para a ouvidora-geral da Defensoria do Pará, Norma Miranda
Barbosa, o reconhecimento das ações afirmativas
implementadas pelas instituições premiadas demonstra que há
nessas defensorias a compreensão da importância e urgência
da pauta racial, mas também lhes atribui a responsabilidade de
incentivar as outras defensorias e todo o Sistema de Justiça. “O
prêmio é uma forma de reconhecer o trabalho das defensorias
na implementação de práticas antirracistas e fomentar, nas
outras instituições do sistema de justiça, a urgência da
efetivação de práticas antirracistas. O trabalho apenas
começou, esperamos que, nos anos que virão, as defensorias
possam estar em um novo patamar de defesa dos direitos
humanos, fomentando a inclusão e a democracia”, conclui.

Texto Natalia Ramôa

    O Selo Esperança Garcia foi criado em 2021
pelo Conselho Nacional de Ouvidorias de
Defensorias Públicas Estaduais do Brasil
(CNODP), por meio da Resolução Nº 01/2021. É
entregue no mês de novembro, mês da
Consciência Negra, e tem como propósito
premiar as Defensorias Públicas que adotam
políticas e incentivam estratégias de
intervenção na ordem de exclusão social. Na
primeira edição, em 2021, o Selo foi concedido
às DPs que dispõem de Ouvidorias externas e
políticas de equidade racial. Já no segundo
ano, em alusão ao marco dos 10 anos da
política de contas, reconheceu e promoveu a
importância das políticas afirmativas nas
Defensorias. 
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Sessão do ConselhoSessão do Conselho
Superior da DefensoriaSuperior da Defensoria

Pública - PAPública - PA

Sessão do CSDPE

Defensoria SUSTENTAVEL

250º 

251º Sessão do CSDPE

249º Sessão do CSDPE

   A Defensoria Pública do Estado do Pará lançou oficialmente, no dia 17 de novembro, o
programa 'Defensoria Sustentável’, voltado à promoção de práticas institucionais com
menor impacto ambiental. O evento foi realizado no Espaço São José Liberto, em Belém.

 Membros, servidores, colaboradores e estagiários da Instituição receberam kits
reutilizáveis, que contém canecas e copos personalizados.

252º Sessão do CSDPE
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  Que em 2023 possamos estar juntos , somando
esforço para alcançar maiores conquista, pois a
Ouvidoria é um passo fundamental em busca de
melhorar o serviço público, garantir os direitos e
promover a cidadania. 

2023!VEM

FELIZ
ANO

NOVO !
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Realização
 

Ouvidoria Geral Externa da Defensoria Pública do Estado do Pará
 
 

Expediente
 

Norma Miranda Barbosa
Ouvidora Geral da Defensoria

 
Kyse F. Pantoja Viana
Secretária de Núcleo.

 
Anne Dalila Medeiros Raniere

Estagiário da Ouvidora

NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

91 93253485 91 32172352                                           

PRESENCIAL

Individual - Demanda livre Coletivo - Solicite atendimento

@Ouvidoria DPPA

https://docs.google.com/forms/d/1lhiNwSynmqJQB7gl3NJjxgGHh7qErItHSmmtCgMA92g/edit

FORMULÁRIO

E-MAIL

ouvidoria@defensoria.pa.def.br

Siga-nos no instagram

De segunda à sexta- feira
8h às 14h

Endereço: TV. Campos Sales, 280, Campina, Belém-PA


