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Prezado(a) Senhor(a), 

 

Esse relatório representa a consolidação de mais de um ano de trabalho na 

construção do Planejamento Estratégico da Defensoria Pública de Minas Gerais 

(DPMG). Ele pode ser entendido como o primeiro passo da construção efetiva da 

estratégia do referido órgão. Uma boa estratégia, combinada com uma implementação 

bem-sucedida, é a melhor garantia de sucesso de uma organização. 

A criação da estratégia refere-se a fazer as coisas certas, priorizar aquilo que é 

mais importante e deve ser uma preocupação primária de todo dirigente de 

organização. No ambiente em que se inserem, organizações têm que lidar com 

múltiplos desafios, desde aqueles operacionais, até a identificação dos rumos que 

devem seguir em seu futuro. No ambiente contemporâneo tais desafios são mais 

destacados e fazem com as instituições recebam pressão por parte de seu ambiente de 

negócios para aumentar a efetividade, a eficácia, a eficiência e a transparência em suas 

ações.  

No setor público não é diferente. Após a Constituição de 1988, as organizações 

públicas passaram a adotar medidas para a construção de um aparelho do Estado 

eficiente e voltado para o alcance e a maximização de resultados. A discussão da 

modernização da Administração Pública ganhou robustez e passou a destacar as 

formas de eliminar a burocracia nas ações governamentais e fortalecer a visão de um 

aparelho do Estado voltado para o cidadão e capaz de produzir resultados efetivos 

para a transformação da sociedade. São visíveis as cobranças dos cidadãos por 

organizações públicas mais responsivas e capazes de justificar sua existência.  



 

 
 

Também não são raros os casos em que ouvimos afirmações sobre o Estado 

brasileiro que apresenta uma elevada carga tributária para o nível de serviços que 

entrega à sociedade civil. Em um país marcado por profundas desigualdades sociais e 

regionais, a existência de um aparelho do Estado ineficiente faz perpetrar injustiças e 

impede o provimento das prerrogativas constitucionais a todo cidadão brasileiro.  

Diante de tal cenário, começou a crescer no Brasil a compreensão da 

necessidade das organizações públicas definirem objetivos estratégicos e iniciativas 

para alcançá-los com vistas ao aumento da efetividade da gestão pública.  

A Defensoria Pública de Minas Gerais é parte das organizações públicas que 

estão preocupadas com o fortalecimento de suas capacidades de atendimento ao 

cidadão e de gestão. A instituição se destaca em sua missão de promover os direitos 

humanos e a defesa de cidadãos vulneráveis e hipossuficientes de acordo com previsão 

da Constituição Federal. E para tal, julgou que seria fundamental construir seu 

planejamento estratégico focado na elaboração de uma visão consolidada de futuro e 

no estabelecimento da gestão que lhe permita maximizar o alcance de sua missão. O 

propósito é aprofundar a qualidade do excepcional trabalho que vem sendo realizado 

para fornecer atendimento jurídico aos cidadãos mineiros.  

O trajeto para construção do Planejamento Estratégico que está sendo seguido 

pela instituição compreende os seguintes passos: (a) primeiramente um amplo volume 

de entrevistas e coleta de dados de fontes secundárias. Para que o processo seja 

altamente participativo, ouviu-se uma ampla gama de Defensores de Minas Gerais, 

servidores da DPMG, ADEP, bem como órgãos externos do Executivo, Judiciário e 

Legislativo. Ademais, foi realizada a análise de várias fontes secundárias de dados; (b) 

tratamento dos dados. A Fundação João Pinheiro fez extenso trabalho de transcrição e 

análise dos dados coletados. Foram vários meses de trabalho debruçados sobre os 

dados coletados e tratando-os com base em softwares de análise de dados para evitar 

subjetividades nas conclusões, bem como para garantir fidelidade das informações; (c) 

elaboração do relatório diagnóstico que pretende consolidar a análise da Fundação 



 

 
 

João Pinheiro em relação aos dados coletados; (d) elaboração da estratégia por meio 

de um conjunto de projetos e ações a serem executados nos próximos anos.  

O presente relatório representa a conclusão do item (c), a elaboração do 

diagnóstico. Trata-se de um documento que cumpre as premissas básicas de um 

trabalho de planejamento: específico, abrangente, com participação ampla dos atores 

envolvidos. 

É específico ao ter como foco a compreensão dos elementos chave do 

planejamento estratégico, quais sejam as análises do ambiente externo e interno da 

organização. Foram analisados a missão da Defensoria, seus objetivos, seus atuais 

projetos e ações. Ademais, buscou-se compreender os desafios interpostos às ações da 

DPMG, seja na capital ou no interior.  

O documento é abrangente porque buscou o maior volume possível de dados 

para a sua composição. Como já afirmamos, contou com a busca de informações de 

fontes primárias e secundárias, com ênfase na formação de uma sólida base de dados 

capaz de permitir um diagnóstico que reflita a realidade da DPMG, bem como os 

desafios do órgão para seus próximos anos de atuação.  

Ademais, foi construído de forma altamente participativa, com o envolvimento 

de múltiplos atores, tanto internos como externos à DPMG. A condição básica para a 

validade de um documento de planejamento é que ele tenha sido objeto de ampla 

discussão pelos membros de uma organização, daqueles que exercem liderança até os 

responsáveis somente pela execução das tarefas. Tal realidade foi amplamente 

observada no presente relatório. Foram realizados vários ciclos de entrevistas com 

diversos atores dentro da Defensoria. Por óbvio, houve a necessidade de selecionar 

membros da DPMG para serem entrevistados. Os critérios adotados foram 

parcimoniosos e direcionados pela Fundação João Pinheiro. Além disso, foram 

ouvidos atores do ambiente externo – Executivo, Legislativo e Judiciário. 

Espera-se agora dar continuidade a esse processo participativo. O documento 

de diagnóstico será lido e debatido pelos integrantes da Defensoria Pública. Por meio 



 

 
 

desse debate serão levantados pontos de análise e de discussão que fomentarão a 

estrutura das ações a serem desenvolvidas no Planejamento Estratégico.  

Esperamos que o atual relatório seja o início de um novo tempo no 

gerenciamento da estratégia da DPMG. Que haja uma realidade marcada pelo 

profissionalismo e por projetos que tenham como eixo central ações estruturadas e 

planejadas para o benefício do cidadão.  

 

Atenciosamente, 

 

Laura da Veiga 

Diretora em Exercício da Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho 
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1. UMA BREVE DISCUSSÃO SOBRE ESTRATÉGIA 

 

Estratégia pode ser definida como uma busca deliberada por um plano de ação 

que objetiva desenvolver uma vantagem comparativa para uma organização. Uma 

estratégia sólida permite elucidar com clareza quais são as metas e as direções 

necessárias para que existam objetivos comuns entre todos os integrantes de uma 

instituição e para que, assim, ela seja bem-sucedida (LUECKE, 2009). 

De acordo com Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2009), o modelo básico de 

planejamento estratégico pode ser dividido em cinco estágios, sendo o primeiro deles 

a fixação de objetivos – no qual são qualificadas as metas da organização, apresentadas 

como objetivos – o segundo e terceiro estágios referem-se à auditoria externa e interna 

– quando é avaliado o contexto da organização, por meio da observação de suas 

potencialidades, bem como dos desafios que ela enfrenta no ambiente em que está 

inserida.  

O quarto estágio, chamado de avaliação da estratégia, ocorre quando são 

elaboradas e qualificadas as ações que permitirão à organização uma construção ativa 

de seu futuro. Nessa etapa a organização consegue expor com clareza quais são os 

projetos que precisam ser realizados para fazer frente aos desafios observados nas 

etapas dois e três. No estágio quatro é que são construídos os planos de médio, curto 

e longo prazo, com hierarquia de objetivos, orçamentos, sub estratégias e programas 

de ação, aparato esse denominado plano operacional.  

O quinto e último estágio é o de implementação da estratégia. De acordo com a 

literatura, um dos grandes desafios na execução de planos estratégicos é a sua efetiva 

implantação. De acordo com o Instituto Publix (2010), grande parte dos planos 

estratégicos não se configuram em práticas corporativas que transformam a realidade 

da organização que se submeteu a um processo de construção da estratégia. Pensando 

nisso, Kaplan e Norton (1997) desenvolveram o modelo conhecido como Balanced 

ScoreCard (BSC). De acordo com os autores, ele pode ser entendido como uma 

ferramenta complementar às de análise de desenvolvimento financeiro, à medida que 



 

17 
 

mensura fatores que impulsionam as atividades futuras. Esse instrumental traduz a 

missão e a estratégia de uma unidade de negócios em objetivos e medidas tangíveis e 

apresenta diversos indicadores sobre vários aspectos do ambiente e do desempenho 

de uma organização, enfatizando não somente os objetivos financeiros, mas também 

medidas que focalizam o desempenho organizacional sobre quatro perspectivas, 

ilustradas na Figura 1: financeira, do cliente, dos processos internos e do aprendizado 

e crescimento. 

Figura 1: O Balanced ScoreCard fornece a estrutura necessária para a tradução da estratégia em 
termos operacionais 

 

Fonte: KAPLAN e NORTON (1997, p. 10) 

Em outras palavras, o BSC procura tangibilizar a estratégia da organização. Por 

meio dele, a missão, a visão e os valores são desdobrados em um conjunto de objetivos 

claros, cada um deles medido por meio de indicadores, valorado por metas e posto em 

prática por iniciativas estratégicas. O BSC propõe a elaboração de um Mapa 

Estratégico, que dispõe os objetivos conforme as perspectivas supracitadas e permite 

à organização ter clareza de quais são seus desafios futuros para o período definido de 

planejamento.  

Ghelman e Costa (2006) propuseram uma adaptação do BSC para o setor 

público, de modo que caberia ao gestor público a formulação de um planejamento 
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estratégico voltado ao alcance da satisfação da sociedade, sendo necessário, para isso, 

o desenvolvimento de medidas de desempenho que mensurassem tal aspecto, 

proporcionando assim maior efetividade aos serviços prestados. Além disso, deveria 

ser observado em que medida a ação pública estaria de fato atendendo às necessidades 

dos usuários de determinado serviço ofertado – averiguando assim a eficácia das 

políticas públicas – e se o dispêndio dos recursos públicos estaria ocorrendo de modo 

otimizado, o que significaria a utilização eficiente de tais recursos. 

Nesse sentido, dentre as perspectivas trabalhadas pelo BSC, os autores 

ressaltam que a Financeira, exposta na Figura 2, não configuraria como o objetivo final 

e sim como um meio para a efetivação da função social, sendo essa perspectiva, 

portanto, voltada para a execução do orçamento apenas.  

Já a perspectiva do Aprendizado e do Crescimento tradicionalmente trazida por 

Kaplan e Norton (1997), se desdobraria em duas perspectivas, a de Pessoas – 

promovendo um olhar mais atento ao aprimoramento dos funcionários – e a da 

Modernização Administrativa - objetivando o aperfeiçoamento da gestão interna, por 

meio do uso de tecnologia da informação e da melhoria das práticas gerenciais – que 

juntas implicariam diretamente na prestação de um serviço mais qualificado à 

população.  

Em se tratando da perspectiva dos Processos Internos, os gestores deveriam 

identificar os processos chave da organização e o processo de inovação, que têm por 

objetivo contribuir para a implantação de medidas e programas de racionalização da 

ação pública, ou seja, da promoção da eficiência dos gastos públicos. A Figura 2 mostra 

a adaptação sugerida pelos autores e advoga que a perspectiva do Cliente, por sua vez, 

seria reformulada, uma vez que na Administração Pública existiriam dois tipos de 

“clientes”, sendo eles o Cliente Direto, que faz uso dos serviços e bens prestados pela 

Administração Pública, e o Indireto que também se beneficia de tal bem/serviço 

(cidadão/sociedade). 
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Figura 2: Diferenças entre o BSC tradicional e o adaptado ao setor público 

 

Fonte: GHELMAN e DA COSTA (2006, p. 8) 

Desse modo, pode-se verificar, a partir da Figura 2, uma comparação entre o 

modelo de BSC tradicional, proposto por Kaplan e Norton e o BSC adaptado ao setor 

público proposto por Ghelman e Costa (2006).  

No caso do trabalho realizado pela Fundação João Pinheiro (FJP) para a DPMG 

optou-se pela utilização do método do BSC adaptado ao setor público. Isso porque 

acredita-se que a Defensoria Pública precisa de um modelo de estratégia que venha a 

ser implantada de fato e o BSC fornece as condições metodológicas para tangibilização 

da estratégia. Entretanto o modelo difere um pouco daquele apresentado na Figura 2, 

pois a FJP não considera apropriado nomear uma das perspectivas de “clientes”, dado 

que na Administração Pública não se reproduzem relações típicas como as de 

mercado. Esse e outros pontos serão aprofundados na metodologia do trabalho 

explicada no próximo tópico.  
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2. METODOLOGIA 

 

O trajeto comum para a construção de um Plano Estratégico começa pelo que 

chamamos de diagnóstico estratégico. Elabora-se uma metodologia de coleta e de 

tratamento de dados e, após isso, inicia-se o processo em si de busca de informações, 

de consolidação e de entendimento sobre a realidade retratada pelos dados.  

Foi exatamente esse o trajeto adotado pela Fundação João Pinheiro. Em conjunto 

com a DPMG, foram gastos aproximadamente 13 meses em um sólido caminho de 

coleta de informações. A equipe da FJP elaborou uma metodologia básica para as 

entrevistas com um roteiro composto por várias perguntas. Após isso, foram marcadas 

diversas agendas com atores escolhidos e indicados pela DPMG e pela FJP para 

realização dos encontros. Ao todo, foram realizadas entrevistas com um total de mais 

de 50 horas gravadas de informações.  

Em adição às entrevistas, a Fundação João Pinheiro buscou informações em 

diversas fontes secundárias de dados. Em especial, três linhas prevaleceram: 

 Em primeiro lugar, foi feita uma síntese do Mapa da Defensoria Pública no 

Brasil (ANADEP; IPEA, 2013), que apresenta um bom cenário da evolução 

das Defensorias ao redor do país. Embora o documento seja de 2013, ele é 

um apanhado geral das Defensorias no Brasil. 

 Em segundo lugar, foram coletadas informações sobre a realidade de outras 

Defensorias Públicas nos Estados da Federação, bem como da União, nos 

sites das instituições. O propósito foi conhecer em linhas gerais a estrutura 

orgânica, bem como as principais linhas de ação destes órgãos. A leitura de 

outras Defensorias teve o propósito central de permitir a comparação com 

boas práticas que eventualmente já estão em execução ao redor do país.  

 Em terceiro lugar, também foram levantados e consolidados dados dos 

Planos Gerais de Atuação (PGA) da DPMG. Eles são a experiência atual de 

planejamento dentro da Defensoria. Embora não se caracterizem como um 

plano estratégico, guardam diversas similaridades com este tipo de 
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instrumento: são amplos, focados na missão do órgão, possuem uma série 

de ações com prazos e indicadores de execução estabelecidos. Todas essas 

características estão presentes em um Plano Estratégico. Foram escolhidos 

os anos de 2015-2016 e 2016-2017 para análise. O critério foi definido pela 

FJP, que optou apenas pelas duas últimas versões do PGA devido à 

proximidade com o atual plano estratégico, bem como para evitar um 

volume proibitivo de dados para tratamento.   

Após o levantamento de todas as informações supramencionadas, iniciamos o 

processo de tratamento das mesmas. Foi feita a transcrição das entrevistas realizadas, 

bem como a consolidação dos dados dos questionários. Também, foram estruturados 

os materiais das fontes secundárias. Esse amplo conjunto de dados serviu de base para 

elaboração do diagnóstico presente neste relatório. O entendimento por ele 

proporcionado permitiu comparar a situação atual das principais ações da DPMG com 

as melhores práticas observadas para o Planejamento Estratégico.  

A Figura 3 ilustra a trajetória utilizada para construção de um Planejamento 

Estratégico. Ciente deste percurso, a Fundação João Pinheiro propõe, através do 

presente documento, o cumprimento da etapa referente ao Diagnóstico. A partir do 

momento em que este for validado, espera-se o prosseguimento das demais fases.  

 

Figura 3: Etapas para produção do Planejamento Estratégico da Defensoria Pública de Minas Gerais 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Nos próximos capítulos trataremos especificamente do diagnóstico realizado 

por meio de fontes primárias e secundárias. Começaremos o capítulo 3 com uma breve 
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Dados
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descrição do Mapa da Defensoria Pública no Brasil. Após isso, no capítulo 4, 

apontaremos um sumário das principais informações colhidas em sites de diversas 

Defensorias Públicas do país.  

No capítulo 5, será abordada a estrutura organizacional da Defensoria Pública 

da União e da Defensoria Pública de Minas Gerais, elemento importante para entender 

o escopo de atuação desses órgãos. O capítulo 6 apresenta a consolidação dos dados 

coletados no próprio PGA da Defensoria Pública de Minas Gerais. Foram utilizados os 

Planos Gerais de Atuação dos anos de 2015-2016 e 2016-2017. 

Por sua vez, o capítulo 7 trará o detalhamento dos dados coletados nas 

entrevistas e nos questionários. Finalmente, no capítulo 8 apresentará a conclusão. 
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3. MAPA DA DEFENSORIA PÚBLICA NO BRASIL 

 

De acordo com o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal de 1988, é 

direito do cidadão e dever do Estado garantir o acesso à assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. É nesse cenário que a 

Defensoria Pública está inserida, tendo como objetivo tornar o acesso aos instrumentos 

jurídicos – em todos os graus possíveis – mais democrático e disponível aos que mais 

necessitam. A CF também define na seção IV, do capítulo IV (das Funções Essenciais 

da Justiça), e nos seus respectivos artigos – 134 e 135 – as qualificações e especificações 

de uma Defensoria Pública Estadual, que devem ser autônomas, funcional e 

administrativamente (BRASIL, 1988).  

A determinação exposta na Constituição Federal é reflexo de várias provisões 

legais que existiram ao longo da história do país sobre a necessidade de se garantir o 

direito à assistência jurídica à população que dela necessitasse. Exemplo disso é a Lei 

Federal nº 1.060/1950, que estabeleceu em seu art. 4º que “os poderes públicos federal 

e estadual concederão assistência judiciária aos necessitados nos termos da presente 

Lei”. 

O modelo da Constituição brasileira se transformou em referência nos anos de 

2011 e 2012 na Assembleia dos Estados Americanos (OEA). Por meio das resoluções 

AG/RES. 2714 (XLII-O/12) e AG/RES 2656 (XLI-O/11), aprovadas unanimemente, a 

organização recomendou aos seus países-membro a adoção de Defensorias Públicas 

com autonomia e independência funcional (ANADEP; IPEA, 2013). 

Apesar de constituir um exemplo a outros países, a Defensoria Pública ainda 

não está presente e atuante em todos os estados do Brasil, e nem em todas as comarcas. 

Em razão do desconhecimento das estatísticas reais do status da realidade das 

Defensorias, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), em conjunto com a 

Associação Nacional dos Defensores Púbicos (ANADEP), elaborou um documento 

denominado “Mapa da Defensoria Pública no Brasil”, que permitiu uma visão dos 

dados existentes, viabilizando analisar e explorar a realidade do serviço no país. 
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O documento, consolidado em 2013, é uma pesquisa que permite conhecer em 

quais locais existem Defensorias Públicas, o perfil socioeconômico e a localização 

desses indivíduos atendidos (e também dos não atendidos), para avaliar os avanços e, 

sobretudo, o que ainda deve ser feito para alcançar a universalização do serviço da 

Defensoria Pública no Brasil. A grande inovação do estudo encontra-se no fato do 

recorte ser focado na atuação territorial da Defensoria Pública, o que permite analisar 

mais profundamente as comarcas atendidas e as não atendidas, tanto a respeito do 

número de Defensores e quais são as áreas de atuação, quanto no que tange a outras 

situações caracterizadas como itinerantes.  

Destarte, o Mapa pode ser percebido como uma ferramenta que auxilia na 

gestão das Defensorias Públicas, orienta os necessários investimentos do Poder 

Público na Defensoria Pública e aponta com clareza e precisão os principais obstáculos 

a serem superados, para que o acesso à justiça com qualidade deixe de ser um 

privilégio de poucos que podem pagar e se torne, efetivamente, um direito de todos 

(ANADEP; IPEA, 2013). 

O propósito de inserirmos um tópico sobre o Mapa das Defensorias Públicas no 

Brasil justifica por ser documento que oferece uma ótima visão dos avanços e desafios 

das Defensorias Públicas no país, mesmo que seja fundamentado em dados de 2013. 

Tal informação serviu de base para a elaboração do diagnóstico dos obstáculos e dos 

esforços que serão necessários à DPMG para melhorar a qualidade e a amplitude de 

seu atendimento.  

Apesar de ser uma garantia constitucional e um movimento reconhecido 

internacionalmente, o processo de criação e implementação das Defensorias ainda não 

está completo. Mesmo que criadas em todo o país, no ano de 2013 – há apenas cinco 

anos – a Defensoria não estava devidamente instalada em todos os estados e o 

percentual de cargos vagos ainda era muito alto, o que prejudica a ampla cobertura do 

serviço no território brasileiro. De acordo com o a ANADEP e o IPEA (2013), nos 

estados do Amazonas e do Piauí são encontrados os índices mais baixos de 

preenchimento dos cargos, com 27,6% e 18,8%, respectivamente. Apesar deste cenário 
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estar se transformando, não há como não pensar os riscos da não existência de 

Defensores em número apropriado em Estados da Federação.  

Em Minas Gerais o quadro não é diferente. De acordo com o levantamento de 

dados realizado pela Fundação João Pinheiro para o Planejamento Estratégico, há um 

total de 45,3% de vagas não ocupadas no contexto mineiro. O cenário ainda é agravado 

pela inexistência de uma carreira meio para a DPMG, o que faz com que as atividades 

dos Defensores nas diversas comarcas não se restrinjam ao papel de Defensores, já que 

também se ocupam com tarefas administrativas.  

De uma maneira geral, existe uma realidade preocupante sobre a Defensoria, 

visto que o órgão está presente em somente 28% das comarcas do Brasil (ANADEP; 

IPEA, 2013). Além disso, existem vastas áreas de território que são atendidas por 

apenas um Defensor e em alguns casos, as comarcas são atendidas de maneira 

itinerante por outros Defensores. A Figura 4 ilustra a realidade das comarcas atendidas 

e como é a distribuição de Defensores. É interessante destacar que em alguns Estados, 

como Rio Grande do Norte e São Paulo, a recorrência de Defensores caracterizados 

como itinerantes é maior que em outros. 

Não obstante esses fatos, a ainda insuficiente quantidade de profissionais é 

sentida principalmente nas comarcas com menos de 100 mil habitantes, extensas áreas 

nas quais se encontram grande parte da população alvo da Defensoria. Já nas comarcas 

com mais de 100 mil habitantes, com dez anos ou mais de existência e rendimento per 

capita inferior a três salários mínimos, a cobertura de atendimento da Defensoria é 

considerável, ultrapassando 79%. 
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Figura 4: Comarcas atendidas pela Defensoria Pública 

 

Fonte: ANADEP; IPEA (2013, p. 54) 

 

O cenário de presença dos Defensores nas comarcas de Minas Gerais não é 

muito diferente. O estado enfrenta um grande desafio, dadas as suas dimensões 

territoriais. Apesar do alvo estabelecido de alcançar o preenchimento de todas as 

unidades jurisdicionais até o ano de 2022 (BRASIL, 2014), ainda há um volume 

importante de cidades sem a presença de um Defensor Público ou de serviços da 

Defensoria, mesmo que itinerantes.  

De acordo com o ofício n.º 287 de 2011 do Ministério da Justiça, o número 

adequado de pessoas por Defensor é de 10 a 15 mil, considerando-se como alvo das 

Defensorias aqueles indivíduos com renda média de até três salários mínimos. 

Entretanto, considerando os cargos existentes, há no Brasil um Defensor para cada 

18.336 habitantes (ANADEP; IPEA, 2013). Considerando-se apenas os cargos providos 
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em 2013 a relação era de um para 56.620 pessoas. A Figura 5 apresenta o cenário 

captado pela ANADEP e pelo IPEA em seu mapa. 

Figura 5: Déficit para cada 10.000 pessoas com renda média de até três salários mínimos 

 

Fonte: ANADEP; IPEA (2013, p. 66) 

Conquanto entre os anos de 2013 e 2017 possam ter acontecido mudanças neste 

cenário a partir da abertura de concursos, é pouco provável que sejam substanciais, 

ainda mais quando se considera o profundo quadro de crise financeira no qual a 

Administração Pública encontra-se inserida, inviabilizando nomeações e concursos.  

Observa-se na Figura 5 que já em 2013 havia um grande déficit de Defensores 

providos em Minas Gerais, realidade que ainda persiste em 2017. Destaca-se que tal 

cenário impõe a necessidade de se pensar como vencer este desafio. Para além da 

justíssima demanda de maior volume de Defensores, o ambiente de constrangimento 

dos recursos públicos demanda o desenvolvimento de formas céleres de fazer com que 

os assistidos tenham seus direitos atendidos, notadamente em comarcas mais pobres.  
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Figura 6: Atribuição dos Defensores Públicos 

 

Fonte: ANADEP; IPEA (2013, p. 61) 

A Figura 6 aponta que 

“[...] as áreas de atuação que concentram o maior número de Defensores 
Públicos são, nesta ordem: criminal, cível, família e execução penal. Também 
há um elevado número de Defensores Públicos operando cumulativamente 
em mais de uma área de atuação, o que pode indicar a necessidade de 
Defensores com múltiplas especialidades. Vale ressaltar que a atuação 
cumulativa é, de modo geral, observada nas pequenas comarcas, onde muitas 
vezes há varas únicas” (ANADEP; IPEA, 2013, p. 39). 
  

Além disso, é importante ressaltar que os dados coletados por ocasião da 

pesquisa  

“[...] indicam que os estados contam com 11.835 magistrados, 9.963 membros 
do Ministério Público e 5.054 Defensores Públicos (nas 1a e 2o instâncias). O 
número de magistrados e de membros do Ministério Público permite que 
esses serviços sejam oferecidos na quase totalidade das comarcas brasileiras. 
Na maioria delas (72%), contudo, a população conta apenas com o Estado-
juiz, o Estado-acusac ̧ão/fiscal da lei, mas não conta com o Estado-Defensor, 
que promove a defesa dos interesses jurídicos da grande maioria da 
população, que não pode contratar um advogado particular” (ANADEP; 
IPEA, 2013, p. 41).  
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Por fim, é possível afirmar que, mesmo com um progresso significativo devido 

a diversos movimentos sociais e institucionais, em 72% das comarcas a população 

vulnerável e alvo das atividades principais das Defensorias ainda não possui 

assistência jurídica gratuita e, portanto, tem seu direito ainda restringido. 
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4. CENÁRIO DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS NO BRASIL 

 

Para desenvolvimento do trabalho a respeito da realidade das Defensorias 

Públicas nos Estados da Federação, bem como da União, entendeu-se a necessidade de 

realizar a coleta de informações em seus respectivos portais na web. Como pontuado, 

o propósito foi conhecer de forma geral suas estruturas orgânicas e as principais linhas 

de ação desses órgãos. Para tanto, algumas diretrizes orientaram a operacionalização 

da pesquisa, sendo elas descritas a seguir. 

 Percebendo-se o imperativo de conhecer as estruturas orgânicas das 

Defensorias, o levantamento voltou a atenção para a verificação da existência dos seus 

respectivos organogramas. A fim de complementar as informações, também foram 

investigados o número de comarcas e Defensores e, quando possível, das comarcas 

atendidas e não atendidas, além das áreas de atuação das Defensorias. Assim, entende-

se a existência do organograma como um critério, sendo as demais informações 

complementares. 

 Em um segundo momento, foram coletadas informações sobre o planejamento 

estratégico das Defensorias. Neste sentido, julgou-se interessante também a presença 

de informações sobre programas prioritários ou ações em andamento.  

Finalmente, a perspectiva de transparência e como ela é abordada pelas 

plataformas virtuais ainda mereceu especial atenção.  

De maneira geral, os resultados encontrados se mostraram diversos: desde sites 

que, quando buscados retornaram a mensagem “temporariamente indisponível”, até 

plataformas bem completas, que de se destacam com a presença de “boas práticas” 

dentre os critérios de análise.  

A partir de então, para melhor disposição das informações e fluidez da leitura, 

as Defensorias que retornaram características semelhantes em seus portais virtuais 

foram agrupadas em subseções. O Quadro 1 resume os resultados encontrados. 
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Quadro 1: Resultados das pesquisas nos sites das Defensorias Públicas do Brasil 

Subseção Resultados encontrados Defensoria Pública  

4.1 – Defensorias em 
sites completos 

A pesquisa retornou todos os critérios 
buscados: organograma, planejamento 

estratégico, programas e ações desenvolvidas, 
perspectivas sobre a transparência, além de 

boas práticas. 

União 

Ceará 

Distrito Federal 

Pará1 

Santa Catarina 

4.2 – Defensorias em 
sites ricos em 
informações 

Foram localizados o organograma, 
planejamento estratégico, programas e ações 

desenvolvidas, somados ainda às perspectivas 
sobre a transparência. 

Espírito Santo 

Minas Gerais 

Piauí 

Roraima 

Tocantins 

Acre 

4.3 – Defensorias em 
sites oportunos 

A plataforma disponibiliza o organograma, 
programas e ações desenvolvidas e 
perspectivas sobre a transparência. 

Paraná 

Pernambuco 

Rio Grande do Sul 

Sergipe 

São Paulo 

4.4 – Defensorias em 
sites modestos 

São destacados programas e ações, além de 
perspectivas sobre a transparência. 

Maranhão 

Mato Grosso 

Rio de Janeiro 

Rio Grande do Norte 

4.5 – Defensorias em 
sites transparentes 

Dentre os critérios que nortearam a pesquisa, 
apenas a perspectiva sobre a transparência foi 

localizada. 

Alagoas 

Amazonas 

Goiás 

Mato Grosso do Sul 

Paraíba 

Rondônia 

4.6 – Defensorias 
desprovidas de sites 

Não foi possível acessar ou localizar o site 
Amapá 

Bahia 

Fonte: Elaboração própria 
Nota: (1) Apesar de não disponibilizar o organograma, a Defensoria Pública do Estado do Pará será 
descrita na subseção indicada, uma vez que os demais resultados que apresentou se mostraram bastante 
completos, inclusive retornando boas práticas.  
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4.1 - Defensorias em sites completos 

Como mencionado, a presente seção descreve as pesquisas que retornaram todos 

os critérios buscados: organograma, planejamento estratégico, programas e ações 

desenvolvidas, perspectivas sobre a transparência, além de boas práticas. 

 

4.1.1 – Defensoria Pública da União (DPU) 

A Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994 organiza a Defensoria 

Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios e prescreve normas gerais para 

sua organização nos Estados, além de dar outras providências. Em 30 de maço de 1995, 

a Lei nº 9.020 vem dispor sobre a implantação, em caráter emergencial e provisório, da 

Defensoria Pública da União.  

Tendo como sua missão “garantir aos necessitados o conhecimento e a defesa 

de seus direitos” (DPU, 2015, p. 25) e como visão “defender os direitos de todos que 

necessitem, onde quer que se encontrem, firmando-se como instrumento de 

transformação social e referência mundial em prestação de assistência jurídica 

gratuita” (DPU, 2015, p. 25), a Defensoria Pública da União atua nas áreas de Defesa 

Penal, Trabalho, Previdência Social, Educação, Direitos Humanos, Direitos Coletivos, 

Moradia, Saúde, Direito do Consumidor e Atuação no Sistema Penitenciário. Sua 

estrutura organizacional pode ser resumida pelo organograma ilustrado na Figura 7. 
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Figura 7: Organograma da Defensoria Pública da União 

 

Fonte: DPU (2015) 

 Em relação ao quantitativo de Defensores, entende-se um total de 615 cargos 

ocupados e 13 vagos, informação referente ao mês de abril de 2017 (DPU, 2017a). Neste 

sentido, é interessante ressaltar a presença de uma sessão especial na plataforma 

virtual que disponibiliza informações mensais e atualizadas sobre os cargos efetivos e 

vagos. 

 Sobre a perspectiva do planejamento estratégico, observa-se a enumeração de 

objetivos buscados em relação aos Resultados Institucionais, aos Processos Internos, 

às Pessoas, Infraestrutura e Tecnologia e Orçamento e Finanças. São disponibilizados 

ainda a descrição dos Projetos Especiais, sendo estes: 

 DPU Itinerante: representa o deslocamento do Defensor Público Federal e 

de estrutura de apoio para localidades distantes da sede da DPU; 

 DPU nas Escolas: propõe a visitas de Defensores Públicos Federais às escolas 
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públicas para que esclareçam estudantes de nível médio e fundamental 

sobre direitos de cidadania; 

 Projeto Visita Virtual: permite aos presos em presídios federais o contato 

com suas famílias; 

 Ressocialização de Apenados – Programa Reintegra Cidadão: possibilita a 

reinserção social de egressos do sistema prisional; 

 Direitos Religiosos de Presos Estrangeiros: elaboração de cartilha com 

informações sobre direitos religiosos de presos muçulmanos, harmonizando 

a rotina de penitenciárias brasileiras com a diversidade cultural de presos 

estrangeiros. 

Acerca das ações e programas, ainda são disponibilizados “Relatórios 

Situacionais de Projetos”, além dos indicadores e metas e das pesquisas de satisfação. 

A perspectiva da transparência se destaca no portal da Defensoria Pública da 

União. Este aspecto elenca seções relativas às licitações e contratos, ao orçamento e 

finanças, às ações e programas, auditorias, gestão de pessoas, atendimento da DPU, 

prestação de contas, descarte de documentos e ainda de registro de pedidos (DPU, 

2017b). 

Finalmente, sobre o site da DPU cabe destacar seu direcionamento a um portal 

denominado “Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão”. Tal 

plataforma permite que qualquer pessoa, seja ela física ou jurídica, encaminhe pedidos 

de acesso à informação, acompanhe o prazo e receba a resposta da solicitação 

realizada. 

  

4.1.2 – Defensoria Pública do Estado do Ceará (DPE-CE) 

No âmbito do Estado do Ceará, sua Defensoria Pública foi criada e 

regulamentada pela Lei Complementar Estadual nº 06/97. Sua estrutura era composta 

por 134 comarcas (sendo 88 não atendidas e 48 atendidas), 415 eram os cargos 

existentes, sendo o provimento resumido por 293 (ANADEP; IPEA, 2013). 

A busca no portal retornou valores imprecisos: parece enumerar 150 comarcas, 
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308 Defensores ativos e um total de 402 Defensores de diferentes entrâncias. Em 

relação às suas áreas de atuação, correspondem à Solução Extrajudicial de Conflitos, 

Direitos Humanos, Criança e Adolescente, Família, Defesa da Mulher, Moradia, 2º 

Grau, Criminal, Consumidor, Saúde, Cível e a atuação em conjunto com Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais (DPE-CE, 2017a). Ademais, a Figura 8 ilustra o 

organograma da Defensoria do Ceará. 
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Figura 8: Organograma da Defensoria Pública do Estado do Ceará 

 

Fonte: DPE-CE (2015)
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 Em relação à estratégia, a DPE-CE elaborou um Plano de Atuação como 

instrumento de gestão administrativa, encontrando-se aliado ao Plano de Gestão 

apresentado pela Defensora Pública Geral do Estado, cuja construção destaca-se pelo 

seu processo transparente, democrático e participativo, contando com a contribuição 

de membros da carreira de Defensor Público, da sociedade e da Ouvidoria Externa. 

Ressalta-se também seu atendimento aos princípios constitucionais da Administração 

Pública, de forma a alinhar-se com duas emendas: Emenda Constitucional Estadual nº 

80/2014, que assegura a autonomia plena da Defensoria Pública do Estado; e a 

Emenda Constitucional Federal nº 80/2014, que trouxe a obrigação do Poder Estatal, 

no prazo de 8 (oito) anos, de contar com Defensores Públicos em todas as unidades 

jurisdicionais (DPE-CE, 2016). 

Para atender aos princípios constitucionais da Administração Pública, em 

especial aos princípios da eficiência, publicidade e impessoalidade, optou-se como 

ferramenta de gestão estratégica a metodologia dos “Indicadores Balanceados de 

Desempenho”, ou Balanced Scorecard (BSC). Como já descrito, tal metodologia propõe 

que o desempenho organizacional seja mensurado de maneira equilibrada através de 

quatro perspectivas. Entretanto, conforme as referidas necessidades de adaptação para 

a realidade do setor público, a Defensoria Pública do Estado do Ceará também optou 

pela readequação da metodologia, elencando as seguintes perspectivas (DPE-CE, 

2016): 

 Usuário e Sociedade (perspectiva dos Clientes): diz respeito ao coletivo de 

usuários da Defensoria Pública e suas relações institucionais com a 

Defensoria Pública. Sua proposta é monitorar, através da utilização de 

indicadores de satisfação e trabalho com base nos resultados, a maneira pela 

qual a instituição entrega os serviços para seus usuários e como essa entrega 

contribui com a sociedade; 

 Estruturante (perspectivas dos Processos Internos): corresponde à 

identificação dos processos críticos para a realização dos objetivos das 

demais perspectivas. Em tal caso, foca-se nos processos necessários para a 
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plena estruturação dos serviços prestados e expansão dos mesmos, a 

implementação autônoma e aprimoramento das práticas administrativas 

adotadas;  

 Desenvolvimento Institucional (perspectiva do Aprendizado e 

Crescimento): consiste na implementação de objetivos e medidas para 

garantir o desenvolvimento institucional da Defensoria Pública, em especial 

para o cumprimento da obrigação constitucional de ampliação do acesso à 

justiça. Liga-se diretamente ao investimento em recursos humanos, 

sistemas, equipamentos, infraestrutura e capacitação e formação 

profissional dos seus membros e colaboradores;  

 Orçamentária (perspectiva Financeira): compreende tanto a aplicação 

eficiente e transparente de recursos financeiros destinados à instituição 

como o incremento das destinações orçamentárias à mesma, de forma a 

garantir o tratamento isonômico da Defensoria Pública em relação às demais 

instituições do sistema de justiça. 

As perspectivas acima encontram-se inter-relacionadas e se desdobram em 12 

estratégias e 49 ações/projetos, sendo estas detalhadas em uma matriz com seus 

respectivos planos de ação de modo a se assegurar o atingimento dos fins traçados 

(DPE-CE, 2016).  

Conforme orienta o BSC, as estratégias, ações e indicadores foram agrupados, 

em uma relação de causa e efeito com as perspectivas, em um mapa estratégico 

correlacionado com à missão, visão e valores da Defensoria Pública do Estado do 

Ceará (DPE-CE, 2016). 

Para concretização de cada estratégia, concebeu-se ações operacionais a estas 

associadas. Cada ação, por sua vez, possui indicadores de desempenho, prazos de 

execução e responsáveis, sendo as mesmas detalhadas através de um plano de ação e 

cronograma (DPE-CE, 2016). 

De maneira geral, observa-se uma racionalização da quantidade de estratégias 

adotadas, buscando maior eficiência na execução do planejamento. Cada uma conta 
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com sua simbologia própria, responsável por refletir uma melhor correlação com a 

matriz de ações, metas e indicadores (DPE-CE, 2016). 

Em relação aos indicadores, é interessante perceber que também foram 

racionalizados e agrupados em categorias segundo a forma de cálculo dos mesmos, 

gerando assim uma melhor compreensão do seu funcionamento e facilitando os 

processos de monitoramento. Esta racionalização possibilitou a categorização dos 

indicadores em três tipos (DPE-CE, 2016): 

 Índice de conclusão objetiva (ICO): Utilizados para ação/projeto cuja meta 

só pode ser concretizada de forma integral, admitindo, portanto, os valores 

0 (não concluído) e 1 (concluído); 

 Índice de etapa concluída (IEC): Utilizado para ações/projetos cuja meta, 

por envolver ações transversais, é melhor quantificada através das etapas 

estabelecidas no plano de ação do projeto. O índice é a razão entre o número 

das etapas executadas e o número total de etapas previstas no plano de ação 

do projeto; 

 Índice percentual (IPE): Utilizado para ação/projeto cuja meta é formada 

por um elemento quantitativo já conhecido e que admite fracionamento na 

execução (valor percentual), assumindo valores dados pela razão do 

elemento quantitativo realizados pelo total de elementos quantitativos 

planejados.  

Considerando a transversalidade das ações/projetos, criaram-se indicadores de 

desempenho para cada estratégia, considerando o impacto e a intensidade de cada 

ação/projeto, de forma a possibilitar sua mensuração através de diferentes pesos. Por 

fim criou-se um indicador de desempenho resultante da média dos indicadores de 

desempenho das estratégias associadas a cada perspectiva considerada no plano de 

atuação (DPE-CE, 2016).  

Pontua-se que o acompanhamento contínuo foi coordenado pela Assessoria de 

Desenvolvimento Institucional (ADINS), que se apropriou das seguintes ações de 

monitoramento:  
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 Publicação de balanços quadrimestrais no sítio eletrônico da Defensoria 

Pública com finalidade de dar transparência às ações/projetos 

conduzidos, assim como comunicar aos usuários, à sociedade e aos demais 

membros da Defensoria Pública o andamento do Plano de Atuação; 

 Reuniões mensais de monitoramento com a presença dos responsáveis 

pelas ações/projetos, que relatavam a evolução da sua respectiva 

ação/projeto; 

 Reuniões quadrimestrais de tomadas de contas, nas quais os responsáveis 

pelas ações/projetos eram confrontados com os Planos de Ações destas, 

verificando o cumprimento de metas, resultados esperados e indicadores 

de desempenho, tomando as providências necessárias para o bom 

andamento da ação/projeto. 

É interessante observar que o documento referente ao Plano de Atuação da 

DPE-CE também elenca as ações e projetos concebidos, destacando-se o estímulo à 

participação popular na gestão da instituição, às atuações que promovam o exercício 

da autonomia financeira, além do fomento à capacitação contínua dos membros e 

colaboradores e à utilização eficiente dos recursos alocados (DPE-CE, 2016). 

A perspectiva da transparência também merece destaque no portal da DPE-CE. 

Dentre as principais seções, localizam-se aspectos relativos ao planejamento, execução 

orçamentária, servidores, relatórios fiscais, Diário Oficial e Serviço de Informação ao 

Cidadão (DPE-CE, 2017b). 

Finalmente, destaca-se a abordagem de um Planejamento para Efetivação da 

Autonomia, além da disponibilização de um Plano Diretor de Tecnologia da 

Informação para o exercício 2016-2017 (DPE-CE, 2016). 

 

4.1.3 – Defensoria Pública do Distrito Federal (DP-DF) 

Em 2012, com a Emenda Constitucional nº 69/2012, a competência para 

implantação da Defensoria Pública no Distrito Federal passou legal e definitivamente 

da União Federal para o referido ente federativo. A partir de então, no dia 17 de 
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dezembro de 2012, a Emenda à Lei Orgânica do Distrito Federal nº 61 transformou o 

Centro de Assistência Judiciária em Defensoria Pública. Assim, depois de 25 anos, a 

Defensoria Pública do Distrito Federal estava criada (DP-DF, 2017a). 

De acordo com a pesquisa realizada pela ANADEP e IPEA (2013), a DP-DF 

contava com 1 comarca, sendo 240 cargos existentes e 208 providos. Apesar das 

informações disponibilizadas no site não serem apresentadas de maneira clara, 

entende-se atualmente o provimento de 145 cargos e a existência de 34 cargos vagos 

(DP-DF, 2014). 

Na DP-DF, os Núcleos Gerais prestam assistência jurídica nas seguintes áreas: 

Cível, Família e Sucessões, Criminal, Execução Penal, Execução e Medidas 

Socioeducativas, Registros Públicos, Iniciais, Infância e Juventude, Execução Fiscal, 

Acidente de Trabalho, Precatórias, Falência e Recuperação Judicial, Defesa da Mulher 

e Violência Doméstica, Consumidor, Idoso, Saúde, Segundo Grau e Tribunais 

Superiores. Para o alcance de tal atendimento, a Defensoria do Distrito Federal tem 

sua organização disposta pelo organograma ilustrado na Figura 9. 
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Figura 9: Organograma da Defensoria Pública do Distrito Federal 

 

Fonte: DP-DF (2014) 
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 Tendo como missão “prestar assistência jurídica integral, gratuita e de 

qualidade aos necessitados em defesa da dignidade da pessoa humana, da cidadania 

plena e da inclusão social” (DP-DF, 2013) e como visão “ser instituição de excelência 

na prestação de assistência jurídica aos necessitados” (DP-DF, 2013), a Defensoria 

Pública do Distrito Federal busca: 

 Promover o equilíbrio das relações sociais, contribuindo para uma 

sociedade mais livre, justa e igualitária; 

 Fomentar a qualidade no atendimento; 

 Prestar assistência jurídica gratuita; 

 Modernizar os processos organizacionais; 

 Desenvolver a Gestão de Pessoas; e 

 Desenvolver a Gestão da Informação. 

Para tanto, destacam-se como ações as de: Adoção; Defensor na Comunidade; 

Grupo de Apoio às Mulheres Vítimas de Violência; Paternidade Responsável; 

Programa de Atenção a Dependentes Químicos e Saúde Mental; Programa de Atenção 

à População em Situação de Rua; Projeto Conhecer Direito; Conhecer Direito 

Acessível; Conhecer Direito nas Escolas; Projeto Fênix; e Projeto 100% Cidadão1. 

A abordagem da Transparência se apoia na Lei de Acesso à Informação. A partir 

de então, disponibiliza o direcionamento para o Portal da Transparência do Distrito 

Federal. Além disso, elenca seções referentes a: Servidores Efetivos, Comissionados e 

Requisitados; Força de Trabalho; Tabela de Vencimentos; Cargos em Comissão; 

Execução Orçamentária; Contratos; Convênios; Termo de Cooperação Técnica e 

Convênio sem Contrapartida; Licitações; Sistema de Acompanhamento Gerencial; 

Legislação; e Relatório Anual de Atividades do ano de 2012. Cabe pontuar que 

algumas das opções ainda estão “em construção”; ainda assim, são indicativos da 

perspectiva que a Defensoria em questão adota no que diz respeito ao aspecto da 

transparência (DP-DF, 2017b). 

                                                 
1A descrição dos projetos e ações encontra-se disponível em: < http://www.defensoria.df.gov.br/wp-
content/uploads/2013/03/carta_de_servicos_dp_df.pdf>.  
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Por fim, cabe destacar que a plataforma virtual da DP-DF também adota o 

Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão, assim como faz a DPU. 

Relembrando, o referido sistema permite que qualquer pessoa, seja ela física ou 

jurídica, encaminhe pedidos de acesso à informação, acompanhe o prazo e receba a 

resposta da solicitação realizada (DP-DF, 2017c). 

 

4.1.4 – Defensoria Pública do Estado do Pará (DPE-PA) 

Com a perspectiva de promover o serviço de assistência judiciária antes 

realizado pelo Ministério Público do Estado, a Defensoria Pública do Estado do Pará é 

implementada em 1993. Ainda no mesmo ano, a Lei Complementar nº 013 de 18 de 

junho veio regulamentar a instituição, tendo como objetivo proporcionar o amplo 

acesso à Justiça aos cidadãos hipossuficientes do Pará. 

 Em 2013, a DPE-PA se estruturava em 107 comarcas, sendo 51 não atendidas e 

56 atendidas (ANADEP; IPEA, 2013). Os cargos existentes totalizavam 350, sendo 280 

os efetivamente providos. Destaca-se ainda a alocação de 93 Defensores no interior. 

Infelizmente, não foi possível localizar na plataforma virtual dados que atualizassem 

as informações trazidas pelo referido estudo.  

A atuação judicial da DPE-PA caracteriza-se pelo seu exercício na 1ª instância 

(capital e interior), bem como perante o Tribunal de Justiça e Turma Recursais dos 

Juizados, STJ e STF. Já seu desempenho extrajudicial abrange Pedidos Administrativos 

em Geral, Emissão de Documentos; Exames de Paternidade; Audiências Públicas, 

Mediação, Conciliação, Orientação Jurídica, dentre outras. Em relação às áreas 

atendidas, inclui-se: Cível; Direito de Família; Fazenda Pública; Direito Penal; Tribunal 

do Júri; de Competência dos Juizados Especiais; Consumidor; Direito da Infância e 

Adolescência; Execução Penal; Direitos Humanos; Direito do Idoso; Direito 

Ambiental; Direito Agrário e Fundiário; Direito Previdenciário; Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher; Direito Militar; além de Direitos Difusos, Coletivos e 

Individuais Homogêneos (DPE-PA, 2017a). 

A pesquisa não retornou resultados visuais para o organograma da DPE-PA. 
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Mesmo assim, foi possível localizar a estruturação da Defensoria nos seguintes 

Núcleos: Defesa dos Direitos Humanos; Atendimento Especializado da Criança e do 

Adolescente; Defensorias Públicas Agrárias; Consumidor; Atendimento Especializado 

à Mulher; Atendimento Especializado ao Homem; Atendimento Criminal; e 

Atendimento à Família. Além disso, dispõe de grupos de trabalho em Barcarena e Belo 

Monte (DPE-PA, 2017a). 

 O Planejamento Estratégico da Defensoria está em processo de 

desenvolvimento. Seu portal destaca a abrangência tanto do plano estratégico como 

do plano tático-operacional, sendo que este já está com 75% dos Planos Táticos 

desenvolvidos. Tal desenvolvimento norteia-se pela sua missão de “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 e a promoção dos direitos 

humanos”. Desta forma, espera-se alcançar o que a Defensoria percebe como sua visão 

do futuro, estabelecendo-se como “instituição autônoma, com atuação efetiva em todo 

o Estado, por meio de gestão integrada, participativa e eficaz, infraestrutura moderna, 

valorização do corpo funcional, excelência na prestação do serviço público e projeção 

interinstitucional e social, sendo referência em desempenho, práticas inovadoras e 

exitosas” (DPE-PA, 2017b). 

De maneira geral, entende-se que cada unidade gestora da Defensoria Pública 

é responsável por alimentar o progresso de suas iniciativas (ações) e táticas 

estabelecidas no plano, respeitando as decisões tomadas em coletividade (Comitê 

Gestor do Plano Estratégico - CGPE) e as condições sócio orçamentárias da instituição. 

Destacam-se as ações desenvolvidas em Anajás, Melgaço e Breves (DPE-PA, 2017b). 

Sobre a perspectiva da Transparência, a plataforma disponibiliza as receitas e 

despesas, além dos dados a respeito dos servidores da DPE-PA, sempre ressaltando a 

conformidade de tal ato com a Lei Complementar Federal nº 131/2009 (DPE-PA, 

2017c). 

Finalmente, é interessante destacar que o desenvolvimento das ações previstas 
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no Plano da Defensoria pode ser acompanhado pelo corpo funcional e pela própria 

população assistida através do acesso ao sistema “SISPEN”. Neste espaço, o público 

também pode deixar sua opinião e contribuir com o processo de planejamento (DPE-

PA, 2017b). 

Pontua-se também o teor dinâmico do referido sistema, visto que é acolhedor 

de um conteúdo contínuo mensal e de alteração e adição, se necessário, de acordo com 

as mudanças de cenário. O acompanhamento e monitoramento é indicado como uma 

eficaz ferramenta de controle social sobre o crescimento da Defensoria Pública (DPE-

PA, 2017b). 

  

4.1.5 – Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina (DPE-SC) 

 O estudo da ANADEP e do IPEA (2013) indicava uma Defensoria Pública 

criada, mas ainda sem atuação, no caso do Estado de Santa Catarina. Criada em 12 de 

agosto de 2012, a partir da aprovação da Lei Complementar nº 575, a DPE-SC entendia 

a perspectiva de existência de 110 comarcas e 60 cargos (ANADEP; IPEA, 2013). Desde 

o estudo, constata-se o crescimento a cada ano da Defensoria, contando com a atuação 

de 23 núcleos em todo o estado e 99 Defensores efetivados (DPE-SC, 2017). 

 As áreas de atuação atendidas pela Defensoria de Santa Catarina limitam-se a 

Família, Cível, Extra Judicial, Penal e Execução Penal, Defesa de Mulher e Tutela 

Coletiva. Para tanto, conta com a disposição de sua estrutura orgânica ilustrada pelo 

seguinte organograma. 
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Figura 10: Organograma da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina 

 

Fonte: DPE-SC (2017) 

 O planejamento estratégico da Defensoria de Santa Catarina orienta-se pela 

visão de “ser reconhecida pela sociedade por sua atuação autônoma, abrangente e de 

excelência” (DPE-SC, 2017, p. 43), e tendo por missão “promover com determinação e 

qualidade, o alcance da plena cidadania aos necessitados através da assistência jurídica 

e integral no Estado de Santa Catarina” (DPE-SC, 2017, p. 43). Neste sentido, elenca 

três programas em seu Plano Plurianual: Fortalecendo Direitos; Gestão de Pessoas; e 

Gestão Administrativa. 

 A transparência ainda é abordada de uma maneira geral: há o direcionamento 
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para o Portal da Transparência do Poder Executivo de Santa Catarina, plataforma que 

reúne informações relativas às Receitas, Despesas, Responsabilidade Fiscal e Gestão 

Estadual de todos os órgãos e instituições do Poder Executivo Estadual. Desta forma, 

disponibiliza o acesso a esses importantes dados enquanto instituição cujo orçamento 

é sistematizado pelo Executivo; entretanto, ainda não possui uma plataforma exclusiva 

para tal abordagem (SEF-SC, 2017). 

 Por fim, é interessante observar a possibilidade de acesso às estatísticas e 

informações referentes à produtividade, que inclusive são disponibilizadas 

nominalmente por Defensor. 

  

4.2 – Defensorias em sites ricos em informações 

 Nesta seção, serão desenvolvidos os resultados encontrados nos portais 

eletrônicos das Defensorias que disponibilizaram seus respectivos organogramas, 

planejamentos estratégicos, programas e ações desenvolvidas, somados ainda à 

perspectiva sobre transparência.  

 

4.2.1 – Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo  

A Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo foi criada pela Lei 

Complementar nº 28, de 07 de dezembro de 1992 e regulamentada pela Lei 

Complementar nº 55, de 1994. Segundo os dados apresentados pelo relatório da 

ANADEP em parceria com o IPEA (2013), contava com 95 comarcas, sendo 69 não 

atendidas e 26 atendidas, 269 cargos existentes, sendo 150 providos. A pesquisa 

direcionada no portal da DPE-ES apresentou o resultado disposto na Tabela 1 a 

respeito do provimento atual de cargos. 
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Tabela 1: Provimento de cargos na Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, maio de 2017 

GESTÃO DE PESSOAS 

DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE OCUPADOS VAGOS 

Quadro de Membros 269 172 97 

Quadro de Servidores 24 24 0 

Pensionistas 14 14  0 

Servidores Cedidos 08 01 (um) IBGE 
01 (um) PMV 

06 (seis) Estado 

0 

Membros/Servidores com Funções 
Gratificadas ou Cargo em Comissão 

07 07 (sete) Membros 
 

0 

Celetistas 02 02  0 

CPL 0 0  0 

Estagiários 538 478 (quatrocentos e 
setenta e oito) 

60 

Provimentos 02 (dois) 

Vacâncias 02 (duas) 

 Fonte: DPE-ES (2017a)  

A respeito das áreas de atuação abrangidas pela DPE-ES, as seguintes temáticas 

são elencadas: Conciliação Extrajudicial; Consumidor; Criminal e Execução Penal; 

Educação em Direitos; Família; Idoso; Infância e Juventude; LGBTT; Meio Ambiente; 

Moradia; Registro Civil; Saúde; e Violência contra a Mulher. Para tanto, organiza-se 

através do organograma ilustrado na Figura 11.  
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Figura 11: Organograma da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo 

 

Fonte: ES (1994) 

Em relação ao planejamento estratégico da DPE-ES, entende-se que foi 

desenvolvido em 2011. Os objetivos macro elencados, permitiram à Defensoria sua 

estruturação administrativa. Neste sentido, observa-se a elaboração de programas 

para atender áreas sensíveis, como: saúde; consumidor; criminal; conflitos fundiários; 

infância e juventude. Tal instrumento representou um marco institucional, pois 

significou uma organização que até então não existia na referida Defensoria (DPE-ES, 

s. d.).  

De maneira geral, entende-se que as diretrizes do planejamento para as 

atividades fim têm como foco três áreas principais: cível, criminal e direitos humanos. 

Cada uma delas observou a elaboração de programas e projetos com diretrizes 

estratégicas específicas, sendo que ações estratégicas também foram pensadas como 

maneira de se colocar em prática o planejado (DPE-ES, s. d.).  

É interessante ainda destacar os diversos projetos desenvolvidos pela DPE-ES: 

Defesa da Mulher; Guarani; Superendividados; Defensoria para Elas; Defensoria no 

Cárcere; Compilação de Jurisprudência; Rio Doce; Pop Rua; Brincando Direito; 
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Dignidade entre Grades; Da Tranca para Rua; Módulos de Cidadania; Processos e 

Recursos; Autonomiatrans; Cinedefensoria; Quero meu Pai; Atendimento Noturno; 

Cidadania nos Presídios; Cidadania nas Escolas; e Inspeção nas Unidades. Todos eles 

se encontram elencados na página inicial da plataforma virtual da Defensoria em 

questão, acompanhados ainda por um redirecionamento que guia para sua melhor 

descrição (DPE, 2017b) 

Finalmente, a perspectiva da transparência abarca a disponibilização de: 

Consulta Processual, que inclusive redireciona para uma plataforma virtual referente 

ao Sistema Eletrônico de Protocolo (SEP); Contracheque; Licitações e Contratos; 

Execução Orçamentária e Financeira; Gestão de Pessoas; e do Plano Plurianual e 

Audiências Públicas (DPE-ES, 2017c). 

 

4.2.2 - Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais (DPMG) 

Como já descrito, no âmbito estadual cada Defensoria deve ter sua própria lei, 

o que ocorreu em Minas Gerais pela edição da Lei Complementar nº 65 de 16 de janeiro 

de 2003, que organiza a Defensoria mineira, definindo sua competência e dispondo 

sobre a carreira de Defensor Público. Segundo a pesquisa da ANADEP em parceria 

com o IPEA (2013), das 295 comarcas existente no Estado de Minas, a DPMG encontra-

se instalada e atendendo em 105 comarcas, estando 190 desprovidas de Defensor. 

Além disso, existem 1200 cargos para a carreira no Estado, sendo 596 destes providos.  

A consulta ao portal virtual da Defensoria mineira buscou atualizar tais dados, 

entretanto, a única informação retornada foi de que os cargos providos totalizavam 

660 (DPMG, 2016a). Tais cargos dividiam-se entre as seguintes áreas de atuação: 

Criminal; Cível; Família; Consumidor; Defesa da Mulher Vítima de Violência; Direitos 

Humanos; Infância e Juventude – Cível; Juventude - Ato infracional; Pessoa Idosa e 

Pessoa com Deficiência; Saúde; e Tribunais Superiores. Neste sentido, a Figura 12 

ilustra o organograma referente à estrutura orgânica da DPMG.
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Figura 12: Organograma da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: DPMG (2014) 
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 Em relação ao planejamento estratégico, entende-se a utilização do Plano Geral 

de Atuação (PGA) como um instrumento de plano operacional de curto prazo, 

contemplando assim aspectos táticos. É importante relembrar que a análise dos PGAs 

mais recentes será desenvolvida em uma seção exclusiva no presente relatório. 

 A partir de então, prossegue-se com a descrição dos resultados relativos à 

investigação do portal virtual da DPMG, sendo agora elencadas as ações, programas e 

projetos que mereceram especial destaque no site em questão (DPMG, 2017a): 

 Ações sociais e educativas: Cartinhas de natal; Dia da Cidadania; Natal na 

Defensoria Pública; e Ressocializando o Verde;  

 Programas: Apoio ao preso provisório; Casa das mulheres; Defensoria Lato 

Sensu; Direito à informação; Direito a ter pai; Famílias; Forpaz; Mães que 

cuidam; e SER; 

 Projetos: A corrente do Bem; Além da Culpa e Sinase: Justiça Restaurativa 

para Adolescentes; De olho na lei; Defensores combatentes; Cine debate; 

Informação ao custodiado; Liberdade para ser pai; Libertas Quae Sera 

Tamen; Mesc- Medição Escolar; Pastas Virtuais; e Pra você eu digo sim. 

Finalmente, destaca-se a abordagem da transparência no site da Defensoria de 

Minas Gerais. Além de pontuar seu objetivo de permitir o acesso transparente, rápido 

e fácil aos documentos e informações, defende a iniciativa como “o melhor antídoto 

contra corrupção” (DPMG, 2017). A partir de então, disponibiliza: os Relatórios de 

Gestão; os Relatórios Mensais de Remuneração; os Planos Gerais de Atuação; os 

Detalhamentos do quadro de pessoas; as Relações de licitações; as Relações de 

Contratos; as Execuções Orçamentárias; e as Relações de compras e serviços. 

 

4.2.3 - Defensoria Pública do Estado do Piauí (DPE-PI) 

É curioso o fato da DPE-PI ter sido instituída pela Lei Complementar Estadual 

nº 03, de 13 de dezembro de 1990, sob a forma de Procuradoria Geral da Defensoria 

Pública. Ainda assim, prossegue-se com a análise dos critérios elencados para sua 

caracterização a partir dos dados disponibilizados em sua plataforma virtual. 
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Primeiramente, cabe destacar que não foi possível atualizar os dados trazidos 

pela pesquisa da ANADEP em parceria com o IPEA (2013). Assim, entende-se ainda a 

capilaridade da DPE-PI na sua distribuição em 94 comarcas, das quais apenas 17 eram 

atendidas em 2013. Já em relação ao provimento de cargos, antes percebia-se a 

existência de 458 cargos, sendo apenas 86 providos. Entretanto, o Plano Estratégico de 

2016 retornou a Tabela 2 com os resultados relativos ao quantitativo da Defensoria 

(DPE-PI, 2016). 

Tabela 2: Quantitativo de Defensores da Defensoria Pública do Estado do Piauí 

 

 

 

 

 

              

Fonte: DPE-PI (2016) 

As áreas de atuação contempladas pela Defensoria do Piauí dizem respeito a: 

Família; Cível; Direitos Humanos e Tutelas Coletivas; Saúde; Infância e Juventude; 

Defesa da Mulher em Situação de Violência; Consumidor; Defesa e Proteção ao Idoso 

e Defesa da Pessoa com Deficiência; Juizados Especiais; Criminal; Defensoria Pública 

Especial; e Fazenda Pública (DPE-PI, 2017a). Para tal atuação, entende-se a disposição 

de sua estrutura orgânica através do organograma referente à Figura 13. 

 

Categoria Quantidade 

Defensores Públicos 103 

Servidores Cedidos 23 

Servidores Comissionados Exclusivos 20 

Servidores Temporários 10 

Funcionários Terceirizados 263 

Estagiários 210 

Total 630 
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Figura 13: Defensoria Pública do Estado do Piauí 

 

Fonte: DPE-PI (2016) 

 Para desenvolvimento do seu planejamento estratégico, a DPE-PI também opta 

pela adoção da metodologia referente ao Balanced Scorecard. Tendo como missão 

“garantir ao vulnerável assistência jurídica integral e gratuita, judicial e extrajudicial, 

no âmbito individual e coletivo, assegurando seus direitos humanos” (DPE-PI, 2016, 

p. 48) e como visão “contribuir para a transformação social, através da ampliação do 

atendimento e da consolidação do modelo público de assistência jurídica, com a 

afirmação da Defensoria como Instituição autônoma e indispensável ao acesso à 

Justiça” (DPE-PI, 2016, p. 48), a Defensoria do Piauí elenca objetivos palpáveis 
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somados às suas respectivas iniciativas estratégicas. Neste sentido os objetivos, 

relacionam-se estreitamente à gestão de pessoas, à infraestrutura e tecnologia da 

informação, ao orçamento, aos processos internos referentes às áreas meio e fim, e aos 

resultados para a sociedade, o que inclui a expectativa de assegurar direitos e atuar 

junto às pessoas em situação de vulnerabilidade, de ampliação do acesso à Justiça e de 

garantia da eficiência no atendimento do assistido (DPE-PI, 2016). 

 Por fim, cabe destacar a abordagem realizada pela DPE-PI no que diz respeito 

à transparência. Esta se divide entre a disponibilização de documentos relativos às 

licitações, contratos e convênios; aos concursos e testes seletivos; à gestão de pessoas e 

à produtividade (DPE-PI, 2017b). 

 

4.2.4 - Defensoria Pública do Estado de Roraima (DPE-RR) 

A Defensoria Pública do Estado de Roraima foi criada em 19 de maio de 2000 

pela Lei Complementar nº 037, em observância ao Art. 134 da Constituição Federal de 

1988 e ao Art. 102 da Constituição Estadual. Entretanto, entende-se que atualmente a 

referida Lei Complementar foi revogada, dando lugar a Lei Complementar nº 

164/2010, que disciplina a organização e estrutura a Defensoria Pública do Estado de 

Roraima, a carreira de Defensor Público do Estado, bem como o regime jurídico de 

seus membros.  

Segundo os dados da ANADEP e do IPEA (2013), a Defensoria compreendia 7 

comarcas, sendo todas elas atendidas. Dentre os 45 cargos existentes, 37 eram 

providos. Atualmente, o Estado conta com 42 Defensores, e eles estão presentes em 

todas as Comarcas, sendo elas: Alto Alegre, Boa Vista, Bonfim, Caracaraí, Mucajaí, 

Pacaraima, Rorainópolis, e São Luiz. A Figura 14 ilustra a estrutura orgânica da DPE-

RR. 
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Figura 14: Organograma da Defensoria Pública do Estado de Roraima 

 

Fonte: DPE-RR (2016)
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Assim, entende-se a considerável abrangência da atuação da referida 

Defensoria, que inclui as seguintes áreas: Orientação jurídica em geral; Divórcio; 

Separação Judicial; Ação de Alimentos; Guarda de Menores; Adoção; Tutela e 

Curatela; Investigação de Paternidade (DNA); Inventário; Orientação sobre 

Testamentos; Alvará para Levantamento de Valores; Ações de Despejo; Ações de 

Consignação em Pagamento; Ações Possessórias; Mandado de Segurança; Usucapião; 

Regularização de Propriedades Imóveis; Defesa do Consumidor; Registros Civis; 

Orientação e Defesa em Casos Criminais; Assistência aos Encarcerados; Atendimento 

Jurídico Geral à Criança, ao Adolescente, ao Idoso e à Mulher; e Postulação e Defesa, 

Judicial e Administrativa, em todos os graus (DPE-RR, 2017a). 

 Apesar de não disponibilizar um documento dedicado exclusivamente ao 

planejamento estratégico, o Relatório de Gestão do ano de 2016 aponta relevantes 

posturas táticas da Defensoria de Roraima. Uma delas diz respeito à Central de 

Atendimento e Peticionamento Inicial, que tem como missão “prestar pronto 

atendimento jurídico aos assistidos na elaboração e ajuizamento de ações de menor 

complexidade na área de família” (DPE-RR, 2016, p. 20) e por visão a perspectiva de 

“diminuir o tempo de espera para atendimento dos assistidos da Defensoria Pública 

do Estado de Roraima e proporcionar maior celeridade e consequentemente maior 

efetividade do processo como instrumento de realização da Justiça” (DPE-RR, 2016, p. 

20). 

 Dentre os programas e ações e andamento da Defensoria em questão, destacam-

se: 

 Programa Humanizar, através do qual assistidos da Defensoria avaliam a 

qualidade do atendimento prestado; 

 Protocolo de Intenções, referente a um Comitê Gestor para mediação das 

demandas de saúde pública; e 

 TV DPE, um novo canal de informação da DPE-RR. 

Finalmente, a transparência também é um dos critérios localizados no portal 

virtual da Defensoria de Roraima. É relevante pontuar a disponibilização de diferentes 
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documentos, que de maneira geral abrangem as licitações, contratos e quadros 

financeiros dos exercícios da DPE-RR, o que inclui aspectos relativos aos gastos com 

pessoal. Entretanto, a disposição dos arquivos não se dá de maneira organizada, o que 

poderia ser alcançado se fossem disponibilizados por assunto em lugar de 

apresentados em uma mesma página (DPE-RR, 2017b). 

 

4.2.5 - Defensoria Pública do Estado de Tocantins (DPE-TO) 

O início da autonomia institucional da Defensoria Pública do Estado do 

Tocantins se materializou com a Lei Complementar nº 41, de 22 de dezembro de 2004. 

Esta foi revogada pela Lei Complementar nº 55, de 29 de maio de 2009, sendo então a 

normativa atual na qual se baseia a autonomia e disciplina da organização da DPE-

TO. 

Segundo o levantamento realizado em 2013 pela ANADEP e pelo IPEA, a 

Defensoria em questão contava com 42 comarcas, sendo apenas 2 não atendidas. Sua 

atuação se concretizava através do provimento de 97 cargos dos 119 disponibilizados. 

Dados atualizados já apontam a sua presença em 42 municípios do Tocantins, 

organizados em Núcleos Regionais localizados nas cidades de Araguaína, Araguatins, 

Dianópolis, Guaraí, Gurupi, Palmas, Paraíso do Tocantins, Porto Nacional, 

Tocantinópolis e um Núcleo de Representação em Brasília. Ademais, seu quadro é 

composto por 112 Defensores Públicos nomeados e aproximadamente 600 servidores 

– integrantes do Quadro Auxiliar de Servidores, dentre os quais se incluem analistas 

jurídicos, analistas em gestão especializados (Administração, Biblioteconomia, 

Ciências Contábeis, Econômicas e Jurídicas, Estatística, Jornalismo, Psicologia, 

Pedagogia, Serviço Social, e Tecnologia da Informação), assistentes administrativos, 

motoristas, oficiais de diligências, técnicos em informática –; além dos servidores 

ocupantes dos cargos de provimento em comissão dos serviços auxiliares de apoio 

técnico e administrativo (DPE-TO, 2016a). 

A atuação da Defensoria do Tocantins se dá nas seguintes áreas: Cível; Família; 

Fazenda Pública; Criminal; Infância e Juventude para atendimentos individuais; 



 

60 
 

Juizados Especiais; e conta ainda com suporte sociojurídico com acompanhamento da 

equipe multidisciplinar formada por psicólogo, assistente social e pedagogo (DPE-TO, 

2016a).  

É interessante ainda ressaltar que as demandas coletivas são acolhidas pelos 

Núcleos Especializados, cuja finalidade se relaciona ao provimento de serviços 

especializados às pessoas que se encontram em situação de risco pessoal e social, 

atendendo a casos de competência da justiça estadual, quais sejam os núcleos: Agrário; 

Diversidade Sexual; Tribunal do Júri; Assistência ao Preso; Ações Coletivas; 

Conciliação e Mediação; Defesa da Saúde; Consumidor; Direitos Humanos; Mulher;  

Pessoa Idosa; e Criança e do Adolescente. 

Para tanto, destaca-se que a estrutura organizacional da Defensoria Pública do 

Estado Tocantins está estabelecida no art. 5º da Lei Complementar nº 55, de 29 de maio 

de 2009, alterada pela Lei Complementar nº 63 de 10 de fevereiro de 2010. De acordo 

com a Lei, a Defensoria Pública tem estrutura operacional ilustrada pela Figura 15. 
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Figura 15: Organograma da Defensoria Pública do Estado do Tocantins 

 

Fonte: DPE-TO (2017a) 
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Com a perspectiva de se tornar referência no âmbito nacional como Instituição 

de excelência na promoção do acesso à justiça, plenamente autônoma, de credibilidade 

e atuação efetiva em todo o Estado, a DPE-TO elaborou um Planejamento Estratégico 

para o período de 2013 a 2018. Instituído pelo Ato nº 457, de 11 de novembro de 2013, 

o referido instrumento trouxe como uma de suas prerrogativas a implantação do 

Escritório de Gestão de Projetos (EGP), vinculado ao Comitê de Gestão Estratégica 

(CGE), sendo este instituído pelo Ato nº 473, de 29 de novembro de 2013, publicado no 

DOE nº 4.016, de 2 de dezembro de 2013. 

De maneira geral, entende-se que o EGP foi criado visando aperfeiçoar a Gestão 

de Projetos no âmbito da Defensoria Pública do Estado, principalmente pela 

expectativa de garantia da consecução dos objetivos institucionais, bem como do 

estabelecimento de fluxo de aprovação dos projetos e do alinhamento desses projetos 

ao planejamento e a execução do orçamento. A partir de então, percebe-se dentre seus 

objetivos a implementação, aperfeiçoamento e fomento da cultura de Gestão de 

Projetos no âmbito da Defensoria Pública. Para tanto, sua atuação implica: a emissão 

de pareceres quanto à viabilidade técnica e estratégica dos projetos apresentados e 

submissão para apreciação do CGE; o gerenciamento do fluxo de aprovação de 

Projetos; a implantação da metodologia de Gestão de Projetos; padronização de roteiro 

de planejamento e acompanhamento de projetos; além da elaboração de projetos 

específicos para captação de recursos externos (DPE-TO, 2016b). 

Além disso, cabe destacar ainda a existência de um Manual de Gerenciamento 

de Projetos (MGP). Tal documento foi escrito com o objetivo de tornar-se uma 

ferramenta para o alcance das metas organizacionais. Neste sentido, busca sistematizar 

os processos de gerenciamento de projetos, estruturando-os e simplificando-os. 

Quanto aos programas e ações prioritárias, tem-se: Salas de Mediação; Justiça 

Comunitária; Defensoria Quilombola; CAF – Central de Atendimento da Família; 

Racionalize; Concurso de Redação; Bazar Três Pontos; Previna-se; e Biblioteca em 

Movimento. 

Já no que diz respeito a abordagem da transparência, é interessante perceber o 

destaque que esta recebe no portal. Há, inclusive, o redirecionamento para uma 

plataforma exclusivamente dedicada a tal assunto, e, além de uma apresentação que 

http://ww2.defensoria.to.gov.br/pagina/16999
http://ww2.defensoria.to.gov.br/pagina/16993
http://ww2.defensoria.to.gov.br/pagina/16993
http://ww2.defensoria.to.gov.br/pagina/17005
http://ww2.defensoria.to.gov.br/pagina/17001
http://ww2.defensoria.to.gov.br/pagina/16995
http://ww2.defensoria.to.gov.br/pagina/16997
http://ww2.defensoria.to.gov.br/pagina/16991
http://ww2.defensoria.to.gov.br/pagina/17007
http://ww2.defensoria.to.gov.br/pagina/17003
http://ww2.defensoria.to.gov.br/pagina/17003
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ressalta a importância de sua adoção, traz ainda a possibilidade de acesso a diferentes 

relatórios. São eles: Execução da Despesa por Categoria Elemento; Compras Diretas 

(Dispensa e Inexigibilidade); Capacitação; Gestão Institucional; Contratos e 

Convênios; Diárias; Orçamento Anual e Execução Orçamentária; Execução Financeira; 

Estagiários; Licitações; Recursos Humanos; Repasses Mensais; Receitas; Suprimento 

de Fundos; Gestão Fiscal, dentre outras ações (DPE-TO, 2017c). 

 

4.2.6 - Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE-AC) 

No Estado do Acre, a Defensoria Pública foi criada pela Lei Complementar 

Estadual n° 96, de 24 de julho de 2001. Entretanto, seu regimento se dá pela 

Lei Complementar n°158/2006, alterada pela Lei Complementar 216 em 2010, que 

dispõe sobre a sua Lei Orgânica. 

Sobre sua estruturação, o levantamento realizado em 2013 pela ANADEP e pelo 

IPEA entendia a existência de 15 comarcas, sendo todas elas atendidas, e de 61 cargos, 

dos quais 49 eram providos. A atualização almejada com a presente pesquisa constatou 

a confirmação da existência de 49 Defensores, sendo 33 efetivos, e do atendimento em 

16 comarcas (DPE-AC, 2016a).   

A atuação da DPE-AC contempla as seguintes áreas: Cível; Tutela Coletiva; 

Criminal; Infância e Juventude; Execução Criminal. Além disso, conta com os Núcleos 

de Atendimentos no que diz respeito: aos Alimentos; ao aspecto Cível; ao Criminal; 

aos Flagrantes; ao Idoso; e à Infância. A partir de então, observa-se a disposição de sua 

estrutura no organograma ilustrado pela Figura 16. 
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Figura 16: Organograma da Defensoria Pública do Estado do Acre 

 

Fonte:  DPE-AC (2016b)
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 O Plano de Atuação disponibilizado no site apresenta como fundamentos para 

a atuação da instituição “a prevenção dos conflitos, a construção de uma sociedade 

livre, justa e solidária, a erradicação da pobreza e da marginalidade e a redução das 

desigualdades sociais e regionais” (DPE-AC, 2015, p. 6). A partir de então, elenca as 

seguintes diretrizes estratégicas para orientação do exercício dos Defensores: 

universalização do acesso; excelência da qualidade dos serviços; redimensionamento 

da amplitude e do paradigma da prestação dos serviços; participação social e 

apropriação pelo público; e autonomias institucionais. 

 Em um nível tático, entende-se a perspectiva de fomento às políticas: de 

melhoria na infraestrutura; de normatização institucional; recursos humanos; de 

gestão; e de atuação nos Núcleos. 

 Finalmente, a adoção da transparência se dá a partir da disponibilização de 

documentos correspondentes: ao Relatório da Gestão Fiscal; às Licitações; aos 

Contratos e Convênios; aos Pagamentos Realizados; às Liberações Financeiras; ao 

Organograma da Instituição; aos Recursos Humanos; e à Lista de Antiguidade. 

 

4.3 – Defensorias em sites oportunos 

 Nesta seção, são desenvolvidos os resultados encontrados para as plataformas 

que disponibilizam o organograma, programas e ações e perspectivas sobre a 

transparência de suas respectivas Defensorias. 

 

4.3.1 – Defensoria Pública do Estado do Paraná (DPE-PR) 

A Defensoria Pública do Estado Paraná foi instituída pela Lei Complementar 

Estadual nº 55/1991 e organizada pela Lei Complementar nº 136/2011. De acordo com 

o mapeamento realizado em estudo da ANADEP e do IPEA (2013), havia 156 comarcas 

e 582 cargos em 2013. Entretanto, o que se observa pelos resultados retornados na 

pesquisa são números preocupantes de sua realidade, o que inclusive é exposto em 

um documento referente aos motivos que embasa a necessidade de expansão da 
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referida Defensoria, principalmente a partir da aprovação da Emenda Constitucional 

nº 80, de 2014 (DPE-PR, 2014). 

Neste sentido, o Quadro 2 disponibilizado no instrumento expõe a síntese da 

situação da Defensoria paranaense à época. Cabe ressaltar que este é o documento 

mais atualizado localizado no levantamento em sua plataforma virtual. 

Quadro 2: Síntese dos recursos humanos da Defensoria Pública do Estado do Paraná 

 

Fonte: DPE-PR (2014) 

 A DPE-PR tem sua atuação presente nas seguintes áreas: Política Criminal e 

Execução Penal, Apoio à Mulher Vítima de Violência, Defesa do Consumidor e 

Infância e Juventude. Além disso, conta com o Núcleo Itinerante das Questões 

Fundiárias e Urbanísticas – antigo Núcleo da Defensoria Pública Itinerante (NUDEPI), 

que mudou de nome com a Lei Complementar nº 200 – e o Núcleo da Cidadania e 

Direitos Humanos, que se chamava Núcleo da Cidadania “Tudo Aqui” (NUCITA) 

antes da alteração na referida lei. Assim, observa-se o organograma representado pela 

Figura 17 para organização de sua estrutura orgânica. 
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Figura 17: Organograma da Defensoria Pública do Estado do Paraná 

 

Fonte: DPE-PR (2017a) 
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Além do projeto correspondente ao Planejamento de Expansão do quantitativo 

da DPE-PR, não foi possível localizar nenhum documento que remetesse a um efetivo 

planejamento estratégico. Ainda assim, cabe destacar os projetos e iniciativas da 

Defensoria, sendo eles elencados por região.  

 Curitiba e Região Metropolitana: Programa de rádio “É Seu Direito”; Centro 

de Atendimento Multidisciplinar (CAM); Núcleos Especializados; e Casa da 

Mulher Brasileira; 

 Região Central e Noroeste: O Cárcere e a Saudade; Apoio a mulheres em 

situação de violência doméstica; Educação em Direitos de crianças; Apoio a 

apenados que progrediram ao regime semiaberto; Apoio às famílias de 

presos transferidos; Espaço de leitura para a comunidade; 

 Região Norte Central e Norte Pioneiro: Aprendizagem de Musicalização em 

Ambiente Simulado; O Olhar Cinematográfico das Periferias de Londrina a 

Partir da Ótica de Adolescentes em Cumprimento de Medidas 

Socioeducativas em Meio Aberto; Cinedebates Defensoria/CineSesc; 

Acompanhamento do sentenciado em cumprimento das penas em meio 

aberto; Defensoria Pública na Comunidade; 

 Região Oeste e Sudoeste: Suporte ao direito à filiação (reconhecimento de 

paternidade); e 

 Região do Litoral: Direito social à moradia digna; FIC de Reserva 

Extrativista; FIC Operadores de Direitos Étnicos e Coletivos; Visitas às 

comunidades tradicionais do litoral. 

Por fim, destaca-se como a transparência é colocada no contexto da Defensoria 

do Paraná. Observa-se sua disposição no próprio site da DPE-PR, sendo possível a 

consulta de informações referentes a: Estrutura Organizacional; Pessoal; Concursos; 

Patrimônio; Programas e Projetos; Editais de Licitação; Dispensas de Licitação; 

Contratos; Processos Administrativos; Convênios; e Despesas com viagens e 

adiantamentos. 
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4.3.2 – Defensoria Pública do Estado de Pernambuco (DPE-PE) 

A Defensoria Pública do Estado de Pernambuco foi instalada mediante a Lei 

Complementar Estadual nº 20 de 09/06/1998, regulamentada através do Decreto 

Estadual nº 26.127 de 17/11/2003. Entretanto, pontua-se que sua autonomia 

administrativa e funcional foi conquistada a partir da homologação da Lei 

Complementar nº 124 de 02/07/2008. 

De acordo com o mapeamento realizado pela ANADEP e pelo IPEA (2013), a 

DPE-PE se organizava em 151 comarcas, sendo que 136 não eram atendidas, o que 

totalizava um total de apenas 15 assistidas. Mesmo assim, é interessante perceber que 

dos 300 cargos existentes, 270 eram providos àquela época. A tentativa de atualizar 

tais dados a partir do levantamento realizado no site da Defensoria não retornou 

resultados conclusivos, mas a Relação de Defensores Públicos de 2017 parece indicar 

279 Defensores lotados. As informações referentes aos locais de atendimento, apesar 

de também atualizadas, não especificam quantas comarcas são atendidas ou não. 

As áreas de atuação contempladas pela DPE-PE se restringem à Criminal, Cível, 

Causas Coletivas e Recursos, sendo sua estrutura orgânica ilustrada pelo organograma 

referente à Figura 18. 

 

  



 

 
 
 

70 
 

Figura 18: Organograma da Defensoria Pública do Estado de Pernambuco 

 

Fonte: DPE-PE (2017) 
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Apesar de não ter sido possível localizar o planejamento estratégico da DPE-

PE, observa-se a existência de determinados programas norteadores de sua atuação. 

São eles o Programa Defensoria Amiga da Comunidade e o Reconhecer, que viabiliza 

exames de DNA para comprovação de paternidade. 

Finalmente, a transparência institucional se limita à disponibilização mensal e 

atualizada das folhas de pagamento dos seus Defensores (DPE-PE, 2017b).  

 

4.3.3 - Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul (DPE-RS) 

Em maio de 1994, através da Lei Complementar Estadual nº 10.194 nasceu 

a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul em atenção à determinação da 

Constituição Federal de 1988. De acordo com as informações disponibilizadas no site, 

atualmente a Defensoria Pública conta com 394 agentes em atividade e 485 servidores, 

exercendo suas funções em 165 comarcas gaúchas, com atuação dentro e fora do 

Estado do Rio Grande do Sul (DPE-RS, 2015). Tais números são discrepantes se 

analisados comparativamente ao levantamento disponibilizado em 2013 pela 

ANADEP e pelo IPEA: observava-se um cenário composto por 163 comarcas, sendo 

apenas 70 atendidas pelos 385 cargos providos dos 415 existentes. 

Dentre as áreas de atuação contempladas pelo atendimento, observa-se: 

Direitos Humanos; Criminal; Criança e Adolescente; Moradia; Prisional; Consumidor; 

Defesa da Mulher; Saúde; Família; Cível; e Ambiental. Para tanto, a DPE-RS se 

organiza a partir da estrutura orgânica ilustrada pela Figura 19. 
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Figura 19: Organograma da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul 

 

Fonte: DPE-RS (2017a) 
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Em relação às ações destacadas no Relatório de Gestão do ano de 2016, é 

interessante observar que todas elas se referem ao aparelhamento da Defensoria, seja 

através de apoio administrativo ou de modernização da infraestrutura.  

Finalmente, destaca-se a abordagem da transparência pela DPE-RS. 

Novamente, há o direcionamento para uma plataforma virtual exclusiva sobre o 

assunto. Neste portal, é possível acessar informações institucionais, como os 

Programas e Atividades, Convênios, Contratos e Patrimônio, Execução Orçamentária 

e Finanças e Informações Remuneratórias. Além disso, também são disponibilizados 

Serviços ao Cidadão, como de pedido de Acesso às Informações, da Reprodução de 

Documentos e da própria Ouvidoria (DPE-RS, 2017b). 

 

4.3.4 – Defensoria Pública do Estado de Sergipe (DPE-SE) 

Instituída pela Lei Complementar nº 15, de 20 de dezembro de 1994, a 

Defensoria Pública do Estado do Sergipe tem sua Lei Orgânica definida pela Lei 

Complementar Estadual nº 183 de 31 de março de 2010. De acordo com o levantamento 

realizado pela ANADEP e pelo IPEA (2013), a DPE-SE contava com 37 comarcas, sendo 

apenas 12 atendidas pelos 86 cargos providos, de um total de 100 cargos existentes. 

Infelizmente não foi possível localizar informações que atualizem tais dados, visto que 

o próprio documento disponibilizado pelo site da referia Defensoria também data de 

2013. 

 Prosseguindo-se com a exposição dos resultados obtidos a partir da análise da 

plataforma virtual da DPE-SE, destacam-se os serviços ofertados ao cidadão. São eles: 

Cível; Criminal Exame Gratuito de DNA; Ação Civil Pública; Termo de Ajustamento 

de Conduta; e Documentos para Ajuizamento de Ação. Para tanto, a Defensoria se 

organiza através da estrutura orgânica ilustrada pela Figura 20. 
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Figura 20: Organograma da Defensoria Pública do Estado de Sergipe 

 

Fonte: DPE-SE (2015) 

 

 As ações e projetos são destacados no site da Defensoria de Sergipe, sendo eles: 

 Defensor Público na sua Comunidade, que leva o Defensor Público ao seio 

das comunidades mais carentes do Estado; 

 Ser Pai é Legal, tendo como principal objetivo oferecer ao cidadão 

hipossuficiente a oportunidade de realizar exame de DNA gratuitamente e, 

caso necessário, o reconhecimento da paternidade; 

 Palestras, direcionadas às crianças e adolescentes a partir da visita às escolas; 
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 Além destes, ainda são desenvolvidos os programas “Conciliar”, 

“Defensores da Alegria”; e “Defensores em Ação”. 

Por fim, pontua-se a abordagem da transparência no portal da Defensoria de 

Sergipe. A disposição das informações disponibilizadas ocorre no próprio site da DPE-

SE, que incluem o acesso: às Unidades de Atendimento; à Gestão de Pessoas; ao 

Registro de Competência; aos atos e ações do Defensor Geral; às Resoluções do 

Conselho; às Licitações e Contratos; aos Projetos e Ações da Defensoria; além do 

Serviço de Informação ao Cidadão e dos Balancetes Financeiros e Execução 

Orçamentária (DPE-SE, 2017). 

 

4.3.5 – Defensoria Pública do Estado de São Paulo (DPE-SP) 

Em São Paulo, a Defensoria foi criada e organizada pela Lei Complementar 

Estadual nº 988 de 9 de janeiro de 2006 que além de dispor da estrutura e das funções 

dos seus respectivos órgãos, também legisla sobre o regime jurídico da carreira de 

Defensor Público do Estado de São Paulo (DPE-SP, 2017a).  

De acordo com o relatório da ANADEP em parceria com o IPEA (2013), a 

Defensoria se distribuía em 272 comarcas, das quais apenas 41 eram atendidas. 

Comparativamente, o site disponibiliza a informação de que a DPE-SP trabalha em 65 

unidades, em 43 cidades, mas não são especificadas as comarcas e a quantidade 

atendida. Além disso, entende-se que existem 720 Defensores Públicos concursados, 

mas o corpo funcional ainda dispõe de 181 cargos a serem providos. A Figura 21 ilustra 

a estrutura orgânica da instituição. 

Em relação à atuação, percebe-se um atendimento enxuto, direcionado para as 

áreas: Cível, Família e Sucessões, Consumidor, Urbanístico, Ambiental, Saúde e 

Garantias Constitucionais; Tutela Coletiva; Criminal; Infância e Juventude; e Execução 

Criminal.  Os núcleos especializados ainda se direcionam às seguintes áreas: 

Cidadania e Direitos Humanos; Infância e Juventude; Habitação e Urbanismo; 

Segunda Instância e Tribunais Superiores; Situação Carcerária; Direitos da Mulher; 

Diversidade e Igualdade Racial; Direito do Idoso e da pessoa com Deficiência; e Defesa 

do Consumidor. 
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Figura 21: Organograma da Defensoria Pública do Estado de São Paulo 

 

Fonte: DPE-SP (2017b) 

 Em relação às ações desenvolvidas pela DPE-SP, destaca-se a criação da 

Assessoria de Qualidade, tendo como missão “promover a cultura e a gestão da 

Qualidade na instituição, garantindo a excelência dos produtos e serviços prestados” 

e por visão “ser uma área inovadora no desenvolvimento e implementação de uma 

Gestão de Qualidade orientada a atender todos os seus usuários (internos e externos), 

no intuito de assegurar a melhoria contínua dos produtos e serviços da instituição” 

(DPE-SP, 2017c). Além disso, pontua-se a realização de ciclos de conferências, 

atividade que toma parte a cada 2 anos em todo o Estado com o objetivo de identificar 

as principais demandas da sociedade civil. Neste sentido, promove o debate coletivo 

de políticas públicas e define diretrizes para a atuação da Defensoria.  

 Por fim, caracteriza-se a abordagem da transparência no contexto da plataforma 

virtual da Defensoria. As informações são disponibilizadas no próprio portal, e 

pautadas na disponibilização de documentos referentes: à Execução Orçamentária; aos 

Contratos; aos Pregões, Convites e Concorrências; às Compras e Dispensas de 

Licitação; ao Gasto com Pessoa; às Sanções Administrativas; e aos Convênios 

realizados (DPE-SP, 2017d).  
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4.4 – Defensorias em sites modestos 

 Nesta seção, são desenvolvidos os resultados encontrados para os sites em que 

foi possível localizar os programas e ações desenvolvidos pelas Defensorias, além da 

abordagem que adotam em relação à transparência. 

 

4.4.1 – Defensoria Pública do Estado do Maranhão (DPE-MA) 

No Maranhão, a Defensoria Pública foi criada pela Lei Complementar nº 19, de 

11 de janeiro de 1994. No entanto, a Instituição foi efetivamente instalada sete anos 

depois, em 2001, com a realização de concurso para ingresso na carreira, resultando na 

nomeação dos primeiros Defensores Públicos do Estado. É interessante pontuar que, 

em 2009, o Tribunal de Justiça do Estado reconheceu a autonomia da Defensoria do 

Maranhão ao julgar favorável uma ação direta de inconstitucionalidade promovida 

pela OAB (DPE-MA, 2017a). 

O levantamento realizado em 2013 pela ANADEP e pelo IPEA ilustrou a 

realidade de uma Defensoria composta por 124 comarcas, das quais apenas 15 eram 

atendidas. Caracterizava-se por 130 cargos existentes, sendo 110 efetivamente 

providos. Felizmente, a consulta ao site da DPE-MA permitiu a atualização dessas 

informações, retornando um atendimento ampliado para 36 comarcas e o provimento 

de 160 cargos dos 197 existentes (DPE-MA, 2017b).  

Dentre as áreas de atuação, percebem-se a 2ª Instância, Central de Inquéritos, 

Núcleo Cível e da Fazenda Pública, Núcleo Criminal, Núcleo da Criança e do 

Adolescente, Núcleo da Família, Núcleo da Família e Registros Públicos, Núcleo de 

Atendimento Cível, Núcleo de Defesa da Mulher/LGBT, Núcleo de Defesa do 

Consumidor, Núcleo de Defesa do Idoso, Portador de Deficiência e da Saúde, Núcleo 

de Direitos Humanos, Núcleo de Entorpecentes, Núcleo de Moradia e Defesa 

Fundiária, Núcleo do Júri, Núcleos Especializados e Núcleo de Execução Penal. 

Em relação às ações em andamento, destaca-se a formação de diferentes 

comissões, sendo elas direcionadas: à erradicação do trabalho escravo; à avaliação de 
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documentação e propostas técnicas; e à articulação para a implantação do programa 

de proteção aos Defensores de Direitos Humanos. Além disso, ressalta-se ainda o 

Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização, conhecido como 

Gespública (DPE-MA, 2017c). 

De maneira geral, o Gespública pode ser entendido como um programa do 

governo federal que busca melhorar a Gestão Pública. Construído a partir de modelos 

nacionais e internacionais de avaliação da gestão e dos fundamentos constituintes da 

natureza pública de órgãos e entidades, integra um conhecimento consolidado sobre 

o assunto, orientando a adoção de práticas em gestão com a finalidade de levar as 

organizações públicas brasileiras a padrões elevados de desempenho e de excelência 

em gestão (DPE-MA, 2017c).  

Por fim, cabe elencar os assuntos abordados pela perspectiva de transparência do 

site. Assim como as demais plataformas virtuais já analisadas, o portal viabiliza o 

acesso a informações referentes à: Despesas; Receitas; Licitações; Gestão de Pessoas; e 

Assistência Jurídica. Além disso, oferece a possibilidade de contato por parte do 

cidadão (DPE-MA, 2017d).  

 

4.4.2 – Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso (DPE-MT) 

No Estado de Mato Grosso a Defensoria Pública foi instalada a partir do Decreto 

2.262, de 13 de maio de 1998, assinado pelo então governador Dante Martins de 

Oliveira. Entretanto, seu funcionamento se deu em fevereiro de 1999, com a nomeação 

de 24 Defensores (DPE-MT, 2013).  

É interessante perceber a evolução da Defensoria em questão. Segundo o 

levantamento realizado pelo a ANADEP e pelo IPEA (2013), a instituição contava com 

uma capilarização em 79 comarcas, das quais apenas 36 eram atendidas. Os cargos 

existentes totalizavam 200, sendo 143 realmente providos. Já o Mapa Socioeconômico 

disponibilizado pelo DPE-MT em 2014 oferece a realidade de atendimento de 53 

comarcas, por um total de 153 Defensores.  

A atuação da Defensoria mato-grossense não é descrita através de áreas; em 

lugar, o site elenca as coordenadorias e os núcleos especializados por assunto, quais 
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sejam: Balcão da Cidadania; Coordenadoria de Direitos Humanos; Coordenadoria de 

Relações Institucionais e Acesso à Cidadania; Defensoria Pública de Segunda 

Instância; Núcleo Cível; Núcleo Criminal; Núcleo da Infância e Juventude; Núcleo de 

Ações Comunitárias; Núcleo de Atendimento e Propositura de Iniciais; Núcleo de 

Defesa do Consumidor; Núcleo de Execuções Penais; Núcleo de Flagrantes; Núcleo 

Estadual Especializado em Conflitos Fundiários (DPE-MT, 2017a). 

 Em relação às ações e programas adotados pela DPE-MT, percebe-se a 

disponibilização do PPA estadual referente aos anos de 2012 a 2015. De maneira geral, 

referem-se a atividades estruturadoras da atuação da instituição, principalmente no 

sentido do seu aparelhamento e modernização. Ainda assim, cabe pontuar o destaque 

dado no site à possibilidade de serviço voluntário junto à Defensoria (DPE-MT, 2012).  

 Por fim, caracteriza-se a abordagem da transparência a partir da 

disponibilização de documentos relacionados ao Administrativo, Financeiro, 

Orçamento e Planejamento e ao Pessoal, tendências já apontadas pelas demais análises 

(DPE-MT, 2017b). 

 

4.4.3 – Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (DPRJ) 

Em 12 de maio de 1977 houve a publicação da Lei Complementar Estadual nº 6. 

Tal instrumento normativo organizou a Assistência Judiciária no estado do RJ. Com a 

Constituição de 1988 e a partir de importantes modificações posteriores, esta passou a 

vigorar como Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (DPRJ, 

2017a). 

Caracterizada como a mais avançada de sua época, seguida pelas do Mato 

Grosso do Sul e do Rio Grande do Sul, tal lei serviu de exemplo para outros Estados e 

veio a ser a referência para a Lei Complementar Federal n°80/94 (prevista no 

parágrafo único do art. 134 da Constituição de 1988) (DPRJ, 2017a). 

A atual Defensoria Pública fluminense denomina-se Defensoria Pública do 

Estado do Rio de Janeiro, tendo sido instituída pela Emenda nº 37/87 à Constituição 

Estadual, e com a sua organização definida na Lei Estadual nº 1.490/89 e Decreto 

13.351 de 15/8/89. Segundo os dados disponibilizados pela ANADEP e pelo IPEA 
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(2013), caracteriza-se pela sua distribuição em 81 comarcas, sendo 75 efetivamente 

atendidas. Dos 805 cargos existentes, 796 encontram-se ocupados até então. 

Infelizmente, a tentativa de atualização dos dados através do levantamento de 

informações na plataforma virtual da referida Defensoria não retornou novos 

resultados, apenas que a instituição se encontra presente em todo o estado do Rio de 

Janeiro. 

De maneira geral, é interessante destacar as áreas de atuação adotadas pela 

DPRJ. São elas: Família; Cível; Criminal; e Fazenda Pública. Tal estrutura enxuta é 

complementada por Coordenadorias e Núcleos Especiais, sendo eles: Coordenadoria 

de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente; Núcleo Especial de Atendimento 

à Pessoa Idosa; Núcleo de Atendimento à Pessoa com Deficiência; Núcleo de Fazenda 

e Registros Públicos; Núcleo de Loteamentos; Núcleo de Terras e Habitação; Núcleo 

de Defesa do Consumidor; Núcleo Especial de Direito da Mulher e de Vítimas de 

Violência; Núcleo de Cadeias Públicas e Apoio ao Preso Provisório; Núcleo do Sistema 

Penitenciário; Núcleo de Defesa dos Direitos Homoafetivos e Diversidade Sexual; 

Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos; e Engenharia Legal (DPRJ, 2017b). 

Destacam-se as ações sociais promovidas pela instituição com a finalidade de 

fornecer orientações jurídicas, expedir ofícios de gratuidade e elaborar petições iniciais 

sem complexidade.  Dentre elas, a “Caravana de Direitos” implicou na passagem da 

Defensoria pelo Complexo do Alemão a fim de identificar as demandas que pudessem 

ser solucionadas coletivamente. Através de palestras, encontros ou cursos, a 

“Educação em Direitos” afirma-se enquanto projeto que visa esclarecer as pessoas 

sobre seus direitos e como reivindicá-los. A “Justiça Itinerante” promove o 

atendimento em locais mais carentes de políticas públicas, enquanto o “Programa 

DNA” realiza exames para investigação de Paternidade, Maternidade, entre outros, 

garantindo o direito de cidadania (DPRJ, 2017c).  

Finalmente, pontua-se que a perspectiva da transparência aborda apenas a 

disponibilização de dados referentes às Licitações e à Remuneração dos servidores 

(DPRJ, 2017d). 
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4.4.4 - Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte (DPE-RN) 

A Constituição Federal prevê a criação das Defensorias como órgãos de função 

essencial à Justiça, sendo então criada no Estado do Rio Grande do Norte pela Lei 

Complementar Estadual, nº 251, de 7 de julho de 2003. Segundo os dados 

disponibilizados pela pesquisa da ANADEP em parceria com IPEA (2013), das 65 

comarcas previstas, apenas 7 eram atendidas; e dos 102 cargos existentes, apenas 40 

eram providos. Infelizmente a atualização dos dados não retornou resultados no que 

diz respeito ao atendimento das comarcas; entretanto, apontou a diminuição do 

provimento de cargos, que passou a contar com 38 Defensores. 

Dentre as áreas de atuação contempladas pela DPE-RN, entende-se a: Cível; 

Tutela Coletiva; Criminal; da Infância e da Juventude; e de Execução Criminal. 

Percebe-se ainda a existência de núcleos especializados, direcionados às seguintes 

temáticas: Execução Penal; Crianças e Adolescentes; Defesa da Mulher; Defesa do 

Consumidor; Justiça Comunitária; Presos e seus Familiares; Núcleos em Natal, 

Núcleos no Estado (DPE-RN, 2013). 

Já em relação aos programas prioritários, são elencados o “Conciliar é Preciso”, 

a “Defensoria na Comunidade”, o “Direito à Moradia”, a “Paternidade Responsável”, 

o “Sol da Liberdade”, e o “SUS Mediado”2,. 

Finalmente, a transparência defendida pela DPE-RN se materializa em um portal 

relativo ao Sistema Integrado de Informações ao Cidadão, através do qual é possível 

solicitar documentos e dados da Administração Pública do referido Estado. Além 

disso, a Defensoria apresenta uma seção especial em seu site dedicada à 

disponibilização de informações acerca de Editais de Licitações, Editais de Contratos 

e Balanços Orçamentários (DPE-RN, 2015).  

                                                 
2 A descrição dos programas pode ser acessada pelo seguinte endereço: 
<http://www.defensoria.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=7062&ACT=&PAGE=0&PA
RM=&LBL=Servi%E7os#sthash.EyZWz3vW.dpuf >. 
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4.5 – Defensorias em sites transparentes 

 Como mencionado, a presente seção aborda a descrição dos portais nos quais 

apenas a perspectiva sobre a transparência foi localizada. 

 

4.5.1 – Defensoria Pública do Estado de Alagoas (DPE-AL) 

A Defensoria Pública do Estado do Alagoas é regida pela Lei Complementar nº 

29, de 1º de dezembro de 2011, que a organiza e também institui o regime jurídico da 

carreira de Defensor Público do Estado. Segundo o estudo da ANADEP em parceria 

com o IPEA (2013), a instituição se distribui entre 57 comarcas, das quais apenas 29 

eram atendidas. É interessante ressaltar o provimento de 100% dos 72 cargos 

existentes. Infelizmente não foi possível atualizar tais dados; o site não permite uma 

contagem fácil da quantidade de Defensores. Tem-se acesso aos nomes e às varas onde 

trabalham, mas não há informações sistematizadas. 

Dentre as áreas de atuação contempladas, incluem-se: Cível; Fazenda 

Municipal e Estadual; Sucessões; Família; Infância e Juventude; Criminal; e Flagrantes. 

Os núcleos especializados dividem-se entre: Consumidor; Tutela Coletiva; do Idoso; 

Conflitos agrários; e Saúde (DPE-AL, 2017a). 

Finalmente, entende-se a transparência através da disponibilização de 

informações a respeito das Licitações, sendo que os demais tópicos (Dispensa de 

Licitação e Remunerações), apesar de elencados, não oferecem nenhum arquivo para 

consulta (DPE-AL, 2017b). 

 

4.5.2 – Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) 

O Estado do Amazonas sancionou a Lei Complementar nº 01, de 30 de março 

de 1990, que dispõe sobre a organização da Defensoria Pública do Estado do 

Amazonas, estabelece o regime dos seus membros, cria o quadro funcional e dá outras 

providências. Tendo sua operacionalização em 21 núcleos e unidades 

descentralizadas, a DPE-AM busca assegurar, em caráter permanente, a orientação 

jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e 



 

 

83 
 

extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos 

necessitados, assim considerados na forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição 

Federal (DPE-AM, 2016). 

Segundo o estudo da ANADEP em parceria com o IPEA (2013), das 60 comarcas 

da instituição, apenas 2 eram atendidas. Já em relação aos 170 cargos existentes à 

época, 47 eram providos. A consulta ao site permitiu a atualização apenas das 

informações referentes aos cargos providos, que foram ampliados para 99 (DPE-AM, 

2017a). 

Dentre as áreas de atuação, encontram-se a Cível, a Criminal, e a da Família. Já 

os núcleos especializados atendem às perspectivas do Consumidor, dos Interesses 

Coletivos, do Fundiário, da Mulher vítima de violência doméstica, da Infância e 

Juventude Cível, do Idoso, da Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, da Promoção 

e Direitos Relacionados à Saúde, e do Psicossocial (DPE-AM, 2017b). 

Finalmente, percebe-se que a transparência enfoca apenas a perspectiva de 

disponibilização de informações referentes às licitações (DPE-AM, 2017c). 

 

4.5.3 – Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO) 

A Lei Complementar nº 51, de 19 de abril de 2005 cria a Defensoria Pública do 

Estado de Goiás (DPE-GO, 2017a). Segundo o estudo realizado pela ANADEP e pelo 

IPEA (2013), das 119 comarcas instituídas, apenas 2 eram atendidas; e dos 130 cargos 

existentes, nenhum era efetivamente provido. Felizmente tal informação pôde ser 

atualizada, de modo que é possível perceber atualmente a atuação de 61 Defensores 

públicos (DPE-GO, 2017a). 

A Defensoria Pública do Estado de Goiás atua nas áreas Cível, Criminal, 

Execução Penal, Direitos Humanos, Direitos da Mulher, Infância e Juventude e 

Consumidor. Além disto, mantém um Serviço Social, com atendimento por meio de 

Assistente Social e Psicólogo (DPE-GO, 2017b). 

Finalmente, cabe pontuar uma abordagem bastante abrangente da perspectiva 

de transparência. Observa-se a disponibilização de Informações Gerais sobre a 

Defensoria; de Serviço de Informações ao Cidadão; do Orçamento da Instituição; das 
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suas Receitas; Despesas; Licitações e Contratos; Convênios e Transferências; Folha de 

Pagamento; e da Prestação de Conta, de maneira geral (DPE-GO, 2017c). 

 

4.5.4 - Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso do Sul (DPE-MS) 

Observa-se a existência da Assistência Judiciária no Estado de Mato Grosso do 

Sul, sendo esta regida pela Lei nº 343, de 1° de julho de 1982. Transformada e 

implementada, posteriormente, com a criação da Defensoria Pública de Mato Grosso 

do Sul, percebe-se sua organização nos termos da Lei Complementar 051, de 30 de 

agosto de 1990, instrumento normativo que estabeleceu a competência, estrutura, 

organização e funcionamento de seus órgãos, além do próprio Estatuto da Carreira de 

seus Membros, de acordo com o novo ordenamento jurídico constitucional (DPE-MS, 

2016). 

Na DPE-MS, as modificações no âmbito legislativo que trouxeram a conquista 

da autonomia funcional e administrativa, além da própria iniciativa da sua proposta 

orçamentária, iniciaram-se com a Emenda à Constituição Estadual nº 29, de 2005, e, no 

mesmo ano, com a edição da Lei Complementar Estadual nº 111, de 17 de outubro de 

2005. A partir de então, estabeleceu-se a competência e estrutura dos órgãos da 

Defensoria Pública, a organização e o estatuto da respectiva carreira, em consonância 

com as novas garantias constitucionais, bem como a Lei nº 3.156/2005, 

regulamentando a estrutura administrativa do quadro de pessoal dos serviços 

auxiliares da Instituição (DPE-MS, 2016). 

Segundo o levantamento realizado pela ANADEP em parceria com o IPEA em 

2013, a DPE-MS contava com sua estruturação em 54 comarcas, sendo 40 delas 

atendidas. Havia 253 cargos, dos quais 153 efetivamente providos. A consulta ao site 

da Defensoria, não permitiu a atualização dos dados relativos ao atendimento das 

comarcas; entretanto, foi possível localizar a previsão de 306 vagas, sendo 196 

preenchidas (DPE-MS, 2017b).  

De maneira geral, observa-se o atendimento nas seguintes áreas de atuação: 

Cível, Tutela Coletiva, Criminal, Infância e Juventude, Execução Criminal. Além disso, 

conta com a estrutura de núcleos institucionais, sendo eles: de Ações Institucionais e 
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Estratégicas; de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher; de Promoção e Defesa dos 

Direitos da Criança e do Adolescente; Promoção e Defesa dos Direitos do Consumidor 

e demais matérias Cíveis Residuais (DPE-MS, 2017a). 

Já em relação à perspectiva da transparência, observa-se o direcionamento para 

uma plataforma virtual dedicada apenas ao assunto. Nesta, é possível acessar 

informações referentes: aos Contratos e Convênios firmados; à Gestão de Pessoal; à 

Execução Orçamentária e Financeira; às Licitações; e à própria Tabela de 

Temporalidade da Defensoria (DPE-MS, 2017b). 

 

 4.5.5. – Defensoria Pública do Estado da Paraíba (DPE-PB) 

 Em 15 de março de 2002, a Defensoria Pública do Estado da Paraíba foi 

regulamentada aos moldes constitucionais, através da Lei Complementar nº 39/02, 

publicada no Diário Oficial do Estado em 16 de março de 2002. Segundo o 

mapeamento das Defensorias realizado pela ANADEP em parceria com o IPEA (2013), 

a referida instituição contava com 78 comarcas, sendo 50 delas atendidas. Os cargos 

existentes para os Defensores totalizavam 328, dos quais 271 eram efetivamente 

providos. Atualmente, observa-se a diminuição dos provimentos para 229 cargos. 

Estes dados são imprecisos, mas foram sugeridos pelo levantamento realizado no site 

da DPE-PB. Além disso, observa-se 41 unidades de atendimento, entretanto não são 

especificadas no que diz respeito às comarcas. 

É importante destacar que não são explicitadas as áreas de atuação abrangidas 

pela DPE-PB. Mesmo assim, ainda cabe avaliar as perspectivas que adota no que diz 

respeito à temática da transparência. 

Observa-se o direcionamento para uma plataforma exclusivamente dedicada ao 

assunto. Apesar de elencarmos na sequência todos os tópicos enumerados pelo site, 

cabe ressaltar que nem todos eles possuem documentações disponibilizadas. 

Entretanto, não é possível afirmar se são inexistentes ou se encontram apenas 

indisponibilizadas. Assim, os seguintes tópicos compõem o menu de navegação: a 

Defensoria Pública; Estrutura Administrativa; Defensores Públicos; Legislação; 

Organograma; Metas; Locais de Atendimento; Gestão de Pessoas; Contratos e 
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Aditivos; Transferências Voluntárias/Convênios; Outros Convênios; Licitações e 

Compras Diretas; Execução Orçamentária e Financeira; e Instrumentos de 

Planejamento (DPE-PB, 2017). 

 

 4.5.6 – Defensoria Pública do Estado de Rondônia (DPE-RO) 

 Em 04 de Novembro de 1994, a Lei Complementar nº 117 cria a Defensoria 

Pública do Estado de Rondônia, além de dar outras providências (DPE-RO, 2017a). 

Organizada em 22 comarcas, das quais 12 eram atendidas, e composta por 142 cargos, 

sendo destes 41 efetivamente providos (IPEA, 2013), é interessante observar a 

atualização dos dados ilustrados pela Tabela 3, demonstrando a ampliação do 

provimento de cargos. 

Tabela 3: Cargos Vagos e Ocupados da Defensoria Pública do Estado de Rondônia 

Carreira: Membros da Defensoria Pública 

Cargos Existentes Ocupados Vagos 

Defensor Público de Entrância Especial 15 14 1 

Defensor Público de 3ª Entrância 45 32 13 

Defensor Público de 2ª Entrância 40 3 37 

Defensor Público de 1ª Entrância 15 1 14 

Defensor Público Substituto 30 15 15 

Total 145 65 80 

Fonte: DPE-RO (2015) 

O site não destaca as áreas de atuação contempladas pela DPE-RO. Ainda assim, 

parece indicar a existência de núcleos de especialização nas seguintes temáticas: 

Criminal; Contestação – Família; Vara da Infância e Juventude; e da Cidadania (DPE-

RO, 2017b). 

Finalmente, cabe descrever a abordagem oferecida pela referida Defensoria no 

que diz respeito à transparência. Ressalta-se que há o direcionamento para uma 

plataforma virtual exclusivamente dedicada à temática, que além de destacar o 

atendimento aos princípios da publicidade e eficiência, disponibiliza informações 

acerca da Execução Orçamentária e Financeira; das Licitações, Contratos e Convênios; 

da Gestão de Pessoas; e da Folha de Pagamento. Ademais, permite a solicitação de 

acesso às informações, em atendimento à Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 
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2011 (DPE-RO, 2017c). 

 

4.6 – Defensorias desprovidas de sites 

 Infelizmente não foi possível localizar a plataforma virtual no caso da 

Defensoria Pública do Estado do Amapá. Já em relação ao Estado da Bahia, o site de 

sua Defensoria Pública encontra-se temporariamente fora do ar. 
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5. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DE MINAS 

GERAIS 

 

A necessidade, princípios e objetivos da Defensoria Pública no Brasil são 

fundamentados pela Constituição da República de 1988, sua fonte normativa primária. 

Assim, em acordo com o Art. 5º, que declara como responsabilidade e dever do Estado 

a prestação de “assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de renda”, é firmada a existência da Defensoria Pública, tanto da União 

como dos Estados.  

Com papel de destaque dentro da Constituição Federal, a Defensoria Pública 

conta com sua própria seção dentro do texto constitucional (Seção IV – Da Defensoria 

Pública) e, após a determinação do Art. 5º, é criada em definitivo pelo Art. 134 como 

uma instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado. Desta forma, 

deve ser regida pelos princípios de unidade, indivisibilidade e independência 

funcional, além dos demais que se aplicarem aos membros e instituições do Poder 

Judiciário. Ainda assim, os artigos contidos na Constituição que se dedicam à 

Defensoria Pública não são exaustivos, e a redação da organização de seu 

funcionamento ficou a ser definida por legislação complementar (BRASIL, 1988).  

Neste contexto, foi posta em vigor a Lei Complementar nº 80, em 1994, que tem 

por objetivo “organiza[r] a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal, e dos 

Territórios e prescreve[r] normas gerais para sua organização nos Estados, e dá[r] 

outras providências.” Assim, abrangia em sua redação as funções, direitos, estrutura, 

atuação, proibições, carreira e deveres, tanto dos membros atuantes quanto da própria 

instituição da Defensoria Pública (BRASIL, 1994). Legislando sobre a Defensoria no 

âmbito da União e estabelecendo diretrizes para a criação das futuras lei estaduais, 

(decretadas em diferentes períodos), este foi o único documento que regulamentou a 

questão da Defensoria até 2009, quando foi sancionada a Lei Complementar nº 132 

que, ao alterar 37 artigos, significou a reestruturação de cerca de 25% do texto anterior. 

Criada com o objetivo de atender às dez metas propostas pelo II Pacto Republicano 

por um Sistema de Justiça mais Acessível, Ágil e Efetivo, firmado também em 2009, as 
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modificações da nova lei incluem desde simples alterações de nomenclatura (como o 

cargo de Defensor Público da União, que passou a se chamar Defensor Público 

Federal), até resoluções que modificam a estrutura e área de atuação do órgão. 

O intuito do pacto foi definido no próprio documento através da enumeração 

de três objetivos principais: “I - acesso universal à Justiça, especialmente dos mais 

necessitados; II - aprimoramento da prestação jurisdicional [...]; III - aperfeiçoamento 

e fortalecimento das instituições de Estado para uma maior efetividade do sistema 

penal no combate à violência e criminalidade [...]” (BRASIL, 2009). A proposta de 

reafirmação e ampliação da proteção dos direitos humanos, do Estado Democrático de 

Direito, efetividade da prestação jurisdicional e acesso universal à Justiça, já pode ser 

contemplada no artigo inicial do novo documento, que substituiu a antiga redação 

sobre a definição da Defensoria Pública. No Art. 1º da Lei nº 80 é definida a Defensoria 

Pública como “instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe 

prestar assistência jurídica, judicial e extrajudicial, integral e gratuita, aos necessitados, 

assim considerados na forma da lei”. Já na nova versão, o texto foi modificado para 

“instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, 

como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a 

orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, 

judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, 

aos necessitados, assim considerados na forma do inciso LXXIV do art. 5º da 

Constituição Federal”, buscando, deste modo, enfatizar o novo caráter a ser proposto 

para a entidade.  

Sendo assim, entre as modificações mais relevantes dispostas pela LC nº 132 

estão: a concessão de autonomia funcional, administrativa e orçamentária – dentro dos 

limites da Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 97); a criação de um plano anual de 

atuação da Defensoria Pública da União (Art. 4); a criação do órgão auxiliar da 

Ouvidoria-Geral da Defensoria Pública do Estado (Art.97); a ampliação dos direitos à 

informação dos assistidos (Art. 4); a determinação de priorização de localidades com 

maior índice de exclusão social e adensamento populacional para criação e atuação de 

núcleos (Art. 107); e a garantia de primazia pela descentralização da organização da 
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Defensoria Pública da União (Art.15) (BRASIL, 2009).  

Além destas principais modificações, foram também incluídos no novo texto, a 

partir do Art. 3 (BRASIL, 2009), os quatro objetivos da Defensoria Pública, que até 

então não apareciam explícitos em legislação. São eles: “I – a primazia da dignidade 

da pessoa humana e a redução das desigualdades sociais; II – a afirmação do Estado 

Democrático de Direito; III – a prevalência e efetividade dos direitos humanos; e IV – 

a garantia dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.”.  

Quanto à estrutura interna do órgão federativo, esta não se modificou, 

continuando a ser integrada por quatro órgãos da administração superior, dois órgãos 

de atuação e um órgão de execução. A atual estrutura interna da Defensoria Pública 

da União, em acordo com a proposta da legislação, é representada pela Figura 22. 

Figura 22: Organograma Institucional da Defensoria Pública da União, 2015 

 

Fonte: DPU (2015) 

Finalmente, compreende-se através de uma cartilha institucional a área de 

atuação da DPU junto aos cidadãos. A Defensoria garante assim assistência jurídica 

judicial (ajuizamento de ações, apresentação de recursos e defesa em processos civis 

ou criminais) e extrajudicial (orientação, aconselhamento jurídico e conciliação e 
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representação assistidas), representando o cidadão contra a União, seus órgãos 

públicos, fundações, autarquias e empresas sempre que necessário pela população 

carente, lembrando ainda a totalidade gratuita do serviço (DPU, 2009). 

 

5.1 Defensoria Pública de Minas Gerais 

A Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais é regulamentada pela Lei 

Complementar nº 65 de janeiro de 2003, que “organiza a Defensoria Pública do Estado, 

define sua competência e dispõe sobre a carreira de Defensor Público e dá outras 

providências.”, assim como previsto no Art. 134 da Constituição Federal. A Lei 

orgânica da Defensoria Pública, em seu art. 2º, a define como uma instituição 

permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, dotada de autonomia 

funcional administrativa, financeira e orçamentária, sem subordinação nem 

vinculação a órgãos da Administração Pública. Percebe-se assim que, novamente, 

ganha destaque a característica de autonomia do órgão, instrumento importante para 

a garantia da independência de atuação desta organização pública, uma vez que é 

comum, no exercício de suas funções, que os interesses individuais a serem assistidos 

se mostrem contrários a fortes interesses políticos. 

A promulgação da LC nº 65/2003 teve então como objetivo a complementação 

dos espaços permitidos pela legislação federal e, desta forma, encontra-se em 

concordância com a mesma. É perceptível, inclusive, grande influência entre ambas as 

legislações, com vários artigos redigidos de modo muito semelhante, se não igual. A 

própria definição quanto aos objetivos da Defensoria Estadual espelha claramente 

aqueles determinados no âmbito federal, sendo eles também quatro: “I – promover a 

dignidade da pessoa humana e a redução das desigualdades sociais; II – afirmar o 

Estado Democrático de Direito; III – garantir a efetividade dos direitos humanos; IV – 

garantir a efetividade dos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório, 

do acesso à ordem jurídica justa e do devido processo legal” (MINAS GERAIS, 2003). 

No entanto, por se tratar de uma redação com maior focalização, diferencia-se da 

norma geral por ter também como característica um maior detalhamento sobre os 

procedimentos e funções a serem desempenhados dentro do exercício da Defensoria, 



 

 

92 
 

bem como dispõe de maneira mais específica sobre a carreira de Defensor dentro do 

Estado. 

Esta lei orgânica sofreu ainda diversas modificações ao longo dos anos, sendo a 

mais recente delas ocorrida no fim de 2016. Adequando-se às alterações aplicadas em 

2009 ao âmbito federal, a Lei Complementar nº141 de 13 de dezembro de 2016, propôs 

entre suas medidas a inclusão dos objetivos previamente citados, a criação dos órgãos 

auxiliares da Ouvidoria - Geral, da Escola Superior e do Centro de Assistência Pericial 

e Multidisciplinar, o acréscimo do acompanhamento de inquéritos policiais, solicitação 

de habeas corpus e mandado de segurança e a promoção dos direitos humano como 

competências da Defensoria e, finalmente, a inserção da garantia da autonomia 

funcional e administrativa, bem como a iniciativa para apresentar sua própria 

proposta orçamentária (MINAS GERAIS, 2016). 

Quanto à sua estrutura interna, esta também se mostra em conformidade com 

a legislação e semelhante àquela da União, podendo ser vista na Figura 23 ainda sem 

as modificações propostas pela LC nº141/2016, devido ao seu período recente.  

No organograma da Figura 23, nota-se que Defensoria Pública divide-se em três 

braços finalísticos: as Defensorias Especializadas, as Coordenações da Capital e as 

Coordenações Regionais, sendo o objetivo destas últimas a ampliação da cidadania e 

redução das desigualdades regionais. A organização da DPMG em Coordenações 

Regionais permite o apoio e facilitação da sua atuação, de modo a aperfeiçoar e 

integrar seu funcionamento, e aliar o apoio operacional nos diversos órgãos de atuação 

e regiões do Estado à perspectiva de capilaridade territorial. Criadas pelo Conselho 

Superior da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais por meio das Deliberações 

nº 17/2010 e nº 05/2012, entende-se a oportunidade de concretização do princípio 

constitucional da eficiência na Administração Pública a partir do momento em que se 

adota o modelo de desconcentração administrativa materializado pelas Coordenações 

Regionais. 
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Figura 23: Organograma Institucional da Defensoria Pública de Minas Gerais, 2014 

 

Fonte: DPMG (2014) 
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Na capital mineira encontram-se quatro Coordenações Regionais, sendo estas a 

de Atendimento, responsável por atender as pessoas que buscam os serviços de 

assistência jurídica da DPMG, além da Cível, da Criminal e de Família e Sucessões. 

Além destas, destacam-se outras dezoito Coordenações no contexto do Estado: 

Metropolitana, abrangendo vinte e quatro comarcas; Metalúrgica, com onze comarcas; 

Jequitinhonha, caracterizada por doze comarcas; Centro-Oeste e suas trinta comarcas; 

Vale do Rio Doce, com treze; Vale do Aço, com onze; Mata I, que abrange dezessete 

comarcas; Vertente do Caparaó, com treze comarcas; Norte, correspondente a vinte e 

duas; Noroeste, com apenas sete; Sudoeste, e suas quatorze; Alto do Rio Pardo, 

contando com quinze; Sul de Minas, envolvendo vinte comarcas; Mata II, dezesseis; 

Mucuri, com quatorze; Triângulo I, com também quatorze; Triângulo II, abrangendo 

dezoito; e finalmente o Circuito das Águas, e suas vinte e três. Desta forma, totalizam-

se duzentas e noventa e cinco comarcas (DPMG, 2016b). 

Entendendo ainda a importância da especialização para o desenvolvimento de 

um conhecimento aprofundado sobre os diversos temas, julga-se também necessária a 

existência de Defensorias Especializadas, órgãos de atuação responsáveis por um 

tratamento particular de determinadas demandas caracterizadas por um especial 

apelo na sociedade. Ressalta-se que o Direito corresponde a uma área com vasto 

volume de conhecimento estruturado, além de contar com diversas jurisprudências, 

de modo que a criação de Defensorias Especializadas viabiliza a racionalização do 

trabalho. Neste sentido, identifica-se nove Defensorias Especializadas no contexto de 

Minas Gerais (DPMG, 2016b). 

A primeira delas refere-se à Defensoria Especializada do Consumidor, 

responsável pelo atendimento dos consumidores domiciliados na capital mineira, 

caracterizada por uma relevante participação na reestruturação de dívidas e 

negociação das mesmas diretamente com alguns fornecedores. Além disso, atua no 

âmbito do Juizado Especial das Relações de Consumo, em sede de recursos e 

contrarrazões (DPMG, 2016b). 

A Defensoria Especializada na Defesa da Mulher Vítima de Violência realiza 

orientações jurídicas direcionadas às demandas judiciais e extrajudiciais, postulação e 
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acompanhamento de medidas protetivas de urgência nos termos da Lei nº 11.340/2006 

(“Lei Maria da Penha”), somadas à elaboração de ações iniciais de família, tais como 

divórcio, guarda, alimentos, reconhecimento ou dissolução de união estável, entre 

outros. Especializada no atendimento qualificado das mulheres vítimas de violência 

doméstica e familiar, esta Defensoria se encontra instalada em seis diferentes comarcas 

(DPMG, 2016b).  

Em um terceiro momento, ressalta-se o trabalho desenvolvido pela Defensoria 

Especializada em Direitos Humanos, Coletivos e Socioambientais. De maneira geral, 

entende-se que ela atua na defesa de pessoas vulneráveis, como aquelas em situação 

de rua, em conflitos agrários e quilombolas. Podemos citar, ainda, o relevante papel 

na defesa do direito à moradia, bem como ao combate à discriminação à população 

LGBT e a busca da pacificação social por meio de projetos que defendem a aplicação 

de métodos adequados de solução de conflitos. Frisa-se ainda o trabalho de 

monitoramento das violações de Direitos Humanos dos encarcerados do Sistema 

Penitenciário de Minas Gerais e a atuação no Sistema Interamericano de Direitos 

Humanos e no Sistema Universal de Monitoramento de Direitos Humanos (ONU) 

(DPMG, 2016b).  

A quarta Defensoria Especializada a ser destacada é a do Idoso e Pessoa com 

Deficiência. Atuando na defesa judicial ou extrajudicial das pessoas idosas e das 

pessoas com deficiência a partir do momento em que se identifica a violação de direitos 

específicos dessas parcelas da população, tal Defensoria ainda é responsável pela 

mediação de conflitos, o que permite dirimir extrajudicialmente os conflitos de 

interesse envolvendo seu público alvo (DPMG, 2016b). 

A Defensoria Especializada da Infância e Juventude divide-se entre aquela 

direcionada ao âmbito do Ato Infracional e aquela dedicada ao âmbito Cível 

(protetivo). Enquanto a primeira integra o Centro Integrado de Atendimento ao 

Adolescente Autor de Atos Infracionais (CIA), juntamente com o Poder Judiciário, 

Ministério Público, Subsecretaria de Atendimento de Medidas Socioeducativas 

(SUASE), além das Polícias Civil e Militar e da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 

realizando um trabalho integrado de atendimento aos adolescentes autores de atos 
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infracionais, a segunda presta assistência jurídica às crianças e adolescentes nas causas 

em que esta condição etária particular é preeminente na violação de direitos. Neste 

sentido, oferece o atendimento aos assistidos, a proposição de ações, o 

acompanhamento de processos, somados à interposição de recursos e prestação de 

informações às partes (DPMG, 2016b). 

Já a Defensoria Especializada da Saúde tem sua atuação voltada para a 

integração de todo o sistema de saúde, buscando sempre o alcance da melhor atenção 

dos serviços dirigidos a cada caso. Para tanto, age no sentido do alcance de soluções 

às demandas de saúde pública, afetas aos assistidos da Defensoria Pública, 

especialmente da comarca de Belo Horizonte (DPMG, 2016b). 

A Defensoria Especializada em Urgências Criminais responde pela busca da 

garantia ao livre exercício dos direitos fundamentais viabilizado pela postulação, 

judicial e extrajudicialmente, de medidas de urgência tendentes à colocação em 

liberdade de acusados presos. É importante destacar que as demais atribuições desta 

Defensoria foram regulamentadas pela Deliberação nº 5/2011 do Conselho Superior 

da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais (DPMG, 2016b). 

Finalmente, há também a Defensoria Especializada de Segunda Instância e 

Tribunais Superiores. Esta atua na Segunda Instância do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais, promovendo ações, medidas e recursos judiciais ao mesmo tempo para outros 

Tribunais Superiores. É necessário destacar que tal Defensoria Especializada se divide 

ainda entre a direcionada ao atendimento do âmbito Cível, desdobrado entre Público 

e Privado; e ao atendimento do Criminal (DPMG, 2016b). 
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6. ANÁLISE DOS PLANOS GERAIS DE ATUAÇÃO 2015-2016 E 2016-2017 

 

6.1.  O Método de Análise dos Planos Gerais de Atuação  

Para a realização do diagnóstico da atual realidade da Defensoria Pública do 

Estado de Minas Gerais, a consultoria da FJP julgou por bem estudar os Planos Gerais 

de Atuação (PGA) da instituição. O PGA é um plano elaborado anualmente, sendo 

assim de curto prazo, previsto legalmente pela Lei Complementar Estadual nº 65 de 

2003. Sua apresentação é de responsabilidade do Defensor Público Geral e a aprovação 

é realizada pelo Conselho Superior.  

A justificativa para a escolha de tal fonte de dados é simples. 

Metodologicamente, quando se levantam informações para a realização de um plano 

estratégico em qualquer organização, é fundamental buscar dados sobre os modelos 

de gestão e de planejamento que já se encontram em execução na instituição. Dessa 

forma, o PGA era uma escolha óbvia, dado que é o instrumento utilizado pela 

Defensoria para nortear as ações a cada ano. 

Definido que o PGA seria uma fonte importante, restava escolher quais anos 

seriam os selecionados para a análise. Dado o volume de informações de posse da 

consultoria da FJP por meio de outras fontes, optou-se por restringir a análise do PGA 

aos biênios 2015-2016 e 2016-2017. Além de serem os mais atuais, já representaram um 

esforço de análise muito grande por parte da consultoria, já que o PGA 2015-2016 

possui 166 objetivos e o PGA 2016-2017 conta com 145. A análise dos PGAs levou em 

consideração três pontos importantes que serão explicados nos parágrafos 

subsequentes, quais sejam: (1) a classificação já adotada nos PGAs conforme as áreas 

temáticas e os setores/áreas de atuação da DPMG; (2) a classificação dos objetivos dos 

PGAs entre estratégicos e operacionais e; (3) a classificação consoante às pautas de 

atuação da DPMG.  

Em primeiro lugar, ao ler os documentos, a FJP observou que a DPMG classifica 

os objetivos em ambos os Planos Gerais de Atuação conforme duas áreas temáticas: 

Institucional e Atendimento Jurídico.   
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A área temática Institucional possui como objetivo geral “promover a expansão 

e modernização da estrutura institucional, incluindo a valorização de Defensores e 

servidores”, estando assim associada à gestão e ao suporte da DPMG. Nessa temática 

se encontravam os objetivos específicos vinculados à Coordenadoria de Capacitação, 

à Defensoria Pública Geral, à Superintendência de Gestão da Informação e à 

Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças.  

Por sua vez, o objetivo geral da área temática Atendimento Jurídico é 

“incrementar os serviços prestados pela Defensoria em todas as suas áreas de atuação, 

dando maior qualidade e efetividade na prestação dos serviços”, contando ainda com 

os objetivos específicos pertencentes à Área de Atendimento Inicial, Área Cível, Área 

Criminal, Área Família e Sucessões, Defensorias Especializadas, Educação em Direitos 

e Atuação Extrajudicial.  

Assim sendo, a primeira ação de análise do PGA foi avaliá-lo conforme a 

classificação que já constava no documento, de acordo com as áreas temáticas.  

Em segundo lugar, ainda que a classificação utilizada pela DPMG para elaborar 

o PGA tenha sido útil, a organização dos objetivos em Institucional e Atendimento 

Jurídico não deixa clara a natureza dos objetivos. Portanto, embora o PGA seja uma 

fonte altamente valiosa, ela precisava ser avaliada no contexto da estratégia, e não 

como um Plano de Ação.  

Dessa forma, optamos por propor uma classificação adicional das ações em 

objetivos estratégicos e operacionais. Observou-se que nos Planos Gerais de Atuação 

há metas de cunho estratégico, como “Melhorar a Qualidade de Atendimento”, e 

outras de natureza essencialmente operacional, como “Elaborar Cartilha”. Os 

objetivos estratégicos são aqueles globais e amplos, definidos no longo prazo, 

alinhados com o Planejamento Estratégico, e que afetam a organização como um todo. 

Já os objetivos operacionais são específicos e de curto prazo, voltados para a execução 

das operações cotidianas da organização, visando ao alcance de metas bastante 

específicas, definidas para cada setor da organização. Esta classificação buscou 

ressaltar qual é o foco central dado pela DPMG aos PGAs.  

Finalmente, em terceiro lugar, apesar da classificação entre estratégico e 
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operacional revelar parte da natureza dos objetivos do PGA, a Fundação João Pinheiro 

se debruçou na formação do que chamamos de vetores estratégicos ou direcionadores 

estratégicos para uma classificação mais detalhada. Essa escolha foi fundamentada na 

necessidade de avaliar as diversas ações e objetivos dos PGAs pelo seu conteúdo, isto 

é, pela natureza da atividade proposta no próprio objetivo.  

Deste modo, não nos bastava definir se o objetivo estratégico era da área 

temática Institucional ou da área temática Atendimento Jurídico, tampouco se era 

Estratégico ou Operacional. Isso porque na ausência de uma análise pormenorizada 

dos enunciados das ações, é plausível cogitar, por exemplo, que a mera presença de 

um objetivo estratégico na área de atendimento jurídico possa ser entendida como algo 

desejável, sem, contudo, entender seu potencial de transformação das dinâmicas 

internas da DPMG.  

Para que fossem apreendidas as funções e significados atribuídos aos objetivos 

dos PGAs, foram adotadas 3 categorias de análise, chamadas de vetores estratégicos, 

mediante os quais os conteúdos dos objetivos dos Planos Gerais de Atuação foram 

estudados. São eles:  

 Atendimento ao Cidadão - este primeiro vetor é chave, pois qualquer 

formação de estratégia deve ter como foco central o público-alvo de uma 

organização. No caso da DPMG, o cidadão; mais especificamente, o 

assistido.  

 Governança – criação de estruturas, regras e mecanismos que permitam a 

gestão efetiva da DPMG. Sem governança, a realidade de qualquer 

organização permanece marcada por uma gestão pouco efetiva. É 

necessário criar a estratégia, mas também gerenciá-la, e isso é feito por meio 

de sólidas ações de governança. 

 Recursos Humanos – não há como desenvolver os dois vetores 

previamente citados sem o engajamento de pessoas qualificadas e 

comprometidas com os objetivos institucionais, bem como com ações de 

geração e compartilhamento do conhecimento.  
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De posse do conjunto de vetores, partimos para a criação do que chamamos de 

pautas para análise dos objetivos dos PGAs. Elas podem ser entendidas como o 

detalhamento dos vetores expostos. As pautas foram obtidas tanto com as melhores 

práticas adotadas na literatura, como com base em objetivos já apresentados nos PGAs. 

Seria inútil tentar classificar os objetivos sem respeitar minimamente a estrutura de 

assuntos com os quais foram organizados nos biênios de 2015-2016 e 2016-2017. 

A definição dos vetores e seu detalhamento em Pautas podem ser vistos no 

Quadro 3: 

Quadro 3: Vetores e Pautas para Análise dos Objetivos do PGA 

Vetores Pautas Descrição 

Atendimento ao 
Cidadão 

Atenção ao Assistido 
Orientação jurídica, promoção dos direitos humanos e defesa 
dos direitos individuais e coletivos. 

Processos 
Estruturação dos Processos centrais da DPMG que impactam o 
atendimento ao assistido. 

Infraestrutura 
Estabelecimento de uma infraestrutura condizente com as 
necessidades da DPMG para atendimento ao cidadão. 

Governança 

Planejamento 
Preparação, organização e estruturação dos objetivos da DPMG; 
estabelecimento da estratégia. 

Compras e Contratos 
Objetivos relacionados à aquisição de bens e à contratação de 
serviços necessários para a execução das atividades da DPMG.  

Orçamento 
Alocação dos recursos em termos de receitas e despesas, 
espelhando as decisões políticas e estabelecendo as ações 
prioritárias. 

Governança de TIC 
Criação de estruturas, regras e mecanismos que permitam o uso 
efetivo da TIC no cenário da DPMG.  

Comunicação e 
Articulação 

Promoção do trabalho da DPMG para outras organizações e 
para os cidadãos, bem como o estabelecimento de parcerias com 
outras instituições.  

Recursos Humanos 

Pessoas 
Desenvolvimento de um corpo técnico qualificado e políticas 
assertivas de gestão de pessoas. 

Gestão do Conhecimento 
e Informação 

Conjunto de tecnologias e processos que visam apoiar a criação, 
a transferência e a aplicação do conhecimento e da informação 
na DPMG.  

Fonte: Elaboração própria 
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6.2.  Resultado da Análise dos Planos Gerais de Atuação  

No que tange às áreas temáticas (Institucional e Atendimento Jurídico), 

percebe-se que tanto o PGA 2015-2016 quanto o 2016-2017 apresentam proporções 

parecidas de objetivos. Isto indica um equilíbrio no planejamento entre ações 

pertencentes à atuação finalística da DPMG, representada pela área temática 

Atendimento Jurídico, e meio, representada pela área temática Institucional. Essa 

proporção pode ser observada no Gráfico 1 e no Gráfico 2 e demonstra que os objetivos 

específicos da DPMG, em ambos os biênios, estão equilibrados entre as áreas meio e 

as áreas finalísticas.  

Gráfico 1: Proporção de Objetivos Específicos do PGA 2015-2016 entre as áreas temáticas 
Institucional e Atendimento Jurídico 

 
Fonte: Elaboração própria 

Gráfico 2: Proporção de Objetivos Específicos do PGA 2016-2017 entre as áreas temáticas 
Institucional e Atendimento Jurídico 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Emerge da análise um ponto importante. Embora a proporção de objetivos das 

áreas finalísticas seja grande, no cenário da DPMG ela é praticamente inexequível. Isso 

porque é próximo do impossível realizar cerca de 80 ações vinculadas a áreas 

finalísticas, não por falta de compromisso dos agentes, mas pela elevada necessidade 

de mobilização de recursos, bem como pelos altos custos de coordenação.  

No intuito de segmentar ainda mais os objetivos do PGA, a Fundação João 

Pinheiro analisou as áreas/setores vinculados às áreas temáticas Atendimento 

Jurídico e Institucional.  Neste prisma, é possível observar no Gráfico 3 e no Gráfico 

4 que as Defensorias Especializadas emergem como a maior fonte de ações no plano, 

seguidas pela Defensoria Pública Geral, tanto no PGA 2015-2016, quanto no PGA 2016-

2017. 

Gráfico 3: Segmentação dos Objetivos das Ações do PGA 2015-2016 por Área de Atuação 

 

Fonte: Elaboração própria 

Por outro lado, chama atenção o fato das ações pertencentes à Educação em 

Direitos e à Atuação Extrajudicial possuírem poucos objetivos nos PGAs, notadamente 

porque esse é um discurso recorrente dentro da DPMG. Talvez esse fato seja 

consequência de múltiplas carências que precisam ser atendidas no contexto da 

Defensoria mineira; ou pode significar que elas ainda não possuem força suficiente 

para serem incluídas no processo de planejamento como as outras e, por isso, é 
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necessária uma análise mais profunda no decorrer do projeto de Planejamento 

Estratégico realizado com o auxílio da Fundação João Pinheiro. 

Gráfico 4: Segmentação dos Objetivos das Ações do PGA 2016-2017 por Área de Atuação 

 

Fonte: Elaboração própria 
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como será visto no diagnóstico, há uma grande carência de ações e de ferramentas de 
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Planos Gerais de Atuação como Estratégicos ou Operacionais. Observa-se no Gráfico 

5 que 51,81% dos objetivos do PGA 2015-2016 são estritamente operacionais, enquanto 

48,19% são estratégicos. Essa realidade acabou por apontar uma tendência do PGA ser 

um plano com múltiplas características, desde aquelas eminentemente focadas em 

ações para a operacionalização do trabalho da DPMG, até aquelas direcionadas aos 
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o único instrumento atual de planejamento.  
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Gráfico 5: Proporção de Objetivos Estratégicos e Operacionais do PGA 2015-2016 

 

Fonte: Elaboração própria 

No PGA 2016-2017, conforme exposto no Gráfico 6, nota-se que aumenta a 

proporção de objetivos operacionais (55,17%) em relação aos estratégicos (44,83%), 

demonstrando a amplitude de ações do dia a dia que precisam ser tratadas no Planos 

Gerais de Atuação e fazendo-o um instrumento híbrido: ele mescla objetivos bastante 

operacionais, como pequenas reformas prediais, com aqueles diretamente 

relacionados à estratégia da DPMG, como o foco na atuação extrajudicial.  

Gráfico 6: Proporção de Objetivos Estratégicos e Operacionais do PGA 2016-2017 

 

Fonte: Elaboração própria 
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construção. A partir do Planejamento Estratégico elaborado, é fundamental posicionar 

48,19%

51,81%

Estratégico

Operacional

44,83%

55,17%

Estratégico

Operacional



 

 

105 
 

o PGA como um plano de natureza tática que sirva para o desdobramento das ações 

estratégicas elencadas na Estratégia da DPMG. 

O Gráfico 7 procura unir duas formas de tratamento dos dados expostos até 

aqui. Além de mostrar a divisão dos objetivos do PGA em estratégicos e operacionais, 

ele também mostra aqueles que são vinculados às áreas temáticas Institucional e 

Atendimento Jurídico. Como era de se esperar, os objetivos da área temática 

Institucional da DPMG foram classificados em sua maioria como operacionais. 

Conforme mencionado anteriormente, a área temática Institucional abarca as áreas 

mais administrativas e de suporte. Dessa forma, o resultado era esperado. Além disso, 

a maior parte dos objetivos da área temática Atendimento Jurídico são estratégicos. 

Esse é um ótimo resultado, pois mostra que a DPMG procura priorizar ações de cunho 

estratégico quando o foco é o atendimento do cidadão ou do assistido.  

Gráfico 7: Proporção de Objetivos Estratégicos e Operacionais por Área Temática dos PGAs 2015-
2016 e 2016-2017 

 

Fonte: Elaboração própria 

Por fim, como apontado no item 6.1, o último passo metodológico para estudo 

dos PGAs foi a análise do conteúdo das ações e dos objetivos e a sua classificação de 

acordo com os assuntos expostos no Quadro 3. Destarte, o Gráfico 8 e o Gráfico 9 

apresentam a proporção de objetivos dos PGAs de 2015-2016 e 2016-2017, 

respectivamente, segmentados nos diversos focos de trabalho da Defensoria. Pode-se 

observar que, para os planos de ambos os biênios, as proporções entre as pautas de 
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atuação são bem próximas, com exceção das pautas Governança de TIC e 

Comunicação e Articulação. 

Gráfico 8: Proporção dos Objetivos do PGA 2015-2016 de Acordo com os Vetores e Pautas para 
Análise dos Objetivos do PGA 

  
Fonte: Elaboração própria 

 

Gráfico 9: Proporção dos Objetivos do PGA 2016-2017 de Acordo com os Vetores e Pautas para 
Análise dos Objetivos do PGA 

  
Fonte: Elaboração própria 
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Há um ponto muito positivo: se somarmos no Gráfico 8 a proporção de Atenção 

ao Assistido (21%), Processos (8%) e Infraestrutura (8%), teremos um total de 37% das 

ações do PGA 2015-2016 focadas no vetor de Atendimento ao Cidadão. Tal realidade 

mostra que, conquanto o PGA possua grande parte de seus objetivos com foco 

operacional, no biênio 2015-2016 houve uma atenção legítima com o atendimento ao 

assistido na consecução do plano. No biênio de 2016-2017 tal realidade não foi 

diferente, totalizando 36% a soma das mesmas pautas registradas no Gráfico 9. 

Embora os dados do parágrafo anterior sejam animadores, há que se destacar 

que o fato de uma ação fazer parte do plano não significa que será devidamente 

implantada. Esse provavelmente é o cenário do PGA em função de seu volume de 

objetivos, o que torna a execução e o acompanhamento quase inexequíveis.  

Somado a isso, tanto os dados do Gráfico 8 como do Gráfico 9 mostram uma 

realidade preocupante quando se tratam dos objetivos de Governança. Planejamento, 

Compras e Contratos, Orçamento e Governança de TIC totalizam 16% das ações 

planejadas no biênio 2015-2016 e apenas 11% em 2016-2017. Como exposto no item 6.1, 

na explicação da metodologia, não há como desenvolver uma dada organização sem 

atenção à governança de suas ações.  

Apesar disso, o total do item Governança para o biênio 2015-2016 corresponde 

à 24% devido ao item Comunicação e Articulação. No biênio 2016-2017, sobe para 30% 

em decorrência do mesmo fator. É interessante destacar que no PGA mais recente 

houve um crescimento de 10% em objetivos de Comunicação e Articulação. Tal cenário 

mostra o esforço da DPMG em promover seu trabalho, tanto para outras organizações 

quanto para os cidadãos, bem como o intuito de estabelecer parcerias com outras 

instituições.  

Ainda assim, pontua-se o desequilíbrio em Governança devido à ênfase muito 

forte em ações de Comunicação em detrimento dos demais temas, quais sejam: 

Planejamento; Compras e Contratos; Orçamento; e Governança de TIC. 

Por fim, no tocante a Recursos Humanos, tanto no biênio de 2015-2016 (37%) 

como em 2016-2017 (34%) houve uma preocupação com objetivos com foco no 

desenvolvimento deste vetor. Entretanto, há um ponto de atenção: o vasto volume de 
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objetivos na área de Gestão da Informação e Comunicação precisa ser estudado, pois 

no diagnóstico realizado por meio das entrevistas, fica clara que essa é uma das 

maiores carências da DPMG. Poder-se-ia afirmar que, exatamente por isso, tal pauta 

recebe tanta atenção no PGA. Contudo, há que se verificar em que medida os objetivos 

estão sendo efetivamente cumpridos.  

No próximo tópico, o entendimento acerca dos PGAs tomará novos contornos. 

Isso porque são analisadas as diversas entrevistas realizadas na Defensoria durante 

todo o processo de levantamento de dados. As informações obtidas servirão para 

entender melhor em que medida as ações dos PGAs se constituem apenas em um 

plano de ação ou se transformam em ações efetivas. 
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7. TRATAMENTO DOS DADOS DAS ENTREVISTAS 

 

7.1. Entrevistas 

Embora o capítulo 2 deste relatório tenha apresentado de forma resumida a 

metodologia utilizada em todo trabalho, julgamos pertinente apresentar nesse tópico 

a descrição de como foram tratados os dados das entrevistas, uma vez que elas foram 

a principal fonte de informações coletadas para sua composição. 

A justificativa para a escolha deste método de coleta de dados é simples. 

Walsham (1995) afirma que a entrevista é a fonte primária de dados num estudo de 

caso qualitativo, pois por meio dela é possível compreender com fidedignidade os 

acontecimentos e a realidade em análise. 

Entrevistas podem assumir propósitos e formatos diversificados, como 

entrevistas estruturadas, semiestruturadas, não estruturadas e espontâneas, entre 

outros. A técnica escolhida foi a entrevista semiestruturada com atores internos e 

externos à DPMG. Esse tipo de abordagem apresenta como grande virtude o fato de 

privilegiar o papel e a presença do pesquisador, ao mesmo tempo em que oferece 

liberdade para que o entrevistado seja espontâneo e compartilhe em profundidade sua 

compreensão da realidade estudada (TRIVIÑOS, 1987). Além disso, Triviños (1987) 

salienta que, no contexto de uma entrevista semiestruturada, o pesquisador pode 

conduzir novas perguntas a partir das respostas apresentadas pelo entrevistado, 

tornando o processo dinâmico e rico. 

As entrevistas foram realizadas nos anos de 2015 e 2016 e gravadas em formato 

mp3. Todos os entrevistados autorizaram o registro das gravações. De acordo com 

Walsham (1995), a gravação apresenta como vantagem a possibilidade de recuperação 

total do conteúdo gravado. Ademais, permite ao entrevistador uma interação maior 

com o entrevistado, uma vez que as anotações não tomam toda a sua atenção. Após o 

término das entrevistas, as gravações foram transcritas para que seu conteúdo fosse 

devidamente analisado. 

Além disso, ainda houve o suplemento dos dados quantitativos, o que fez com 

que a pesquisa de dados primários fosse rica em sua essência. 
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7.2. O Tratamento das Entrevistas 

Após a coleta dos dados, começamos o processo de tratamento das entrevistas. 

Utilizamos um modelo recomendado por Miles e Huberman (1994). Para os autores, a 

análise de uma entrevista envolve um sequenciamento de atividades de redução, de 

exibição e de tratamento de dados. As etapas podem ser assim resumidas:  

(a) redução de dados – tratou-se do processo de transformação dos dados brutos 

coletados em campo num conjunto de informações simplificadas e estruturadas para 

permitir o início do processo de análise. Miles e Huberman (1994) enfatizam que a 

redução dos dados 

[...] refere-se a um processo de seleção, focalização, simplificação, resumo e 
transformação dos dados originados das anotações de campo ou transcrições. 
[...] a redução dos dados ocorre continuamente durante a vida de qualquer 
projeto orientado qualitativamente. Mesmo antes da coleta de dados, há uma 
redução de dados em andamento à medida que o pesquisador decide 
[conscientemente ou não] qual quadro de referência conceitual utilizar, quais 
são as questões de pesquisa, e qual estratégia de coleta de dados a ser 
utilizada. À medida que a coleta de dados acontece, novos episódios de 
redução de dados ocorrem [escrevendo sumários, codificando, definindo 
temas, elaborando clusters, elaborando categorias de análise, escrevendo 
memos]. O processo de redução de dados continua depois da pesquisa de 
campo, até o momento que o relatório de pesquisa é concluído (MILES e 
HUBERMAN, 1994, p. 11). 

 

(b) display ou quadro de dados – para permitir a análise dos dados reduzidos, 

foi formado o que chamamos de “display” de dados. Ele pode ser entendido com uma 

a exibição das informações de forma simplificada, podendo ser elaborado por meio de 

relatórios, textos, matrizes, diagramas, etc. 

[...] Genericamente o display ou exibição de dados pode ser entendido como 
uma coleção organizada de informações que permitam conclusões e a tomada 
de decisões. [...] Olhar para o display de dados nos ajuda a entender o que está 
acontecendo e fazer alguma coisa – analisar ou tomar uma atitude – baseado 
neste entendimento. (Miles e Huberman, 1994, p. 11). 

 

(c) conclusão e verificação - na última etapa, foram identificadas regularidades, 

padrões, explicações, fluxos de causa e efeito. A partir da compreensão da realidade 

exposta no display de dados, houve condições de concluir, inferir e verificar “o que os 

dados dizem”.  O trajeto pode ser visto de forma esquemática na Figura 24.  
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Figura 24: Componentes da Análise de Dados – Modelo Interativo 

 

Fonte: Adaptado de Miles e Huberman (1994) 

Para fazer a redução, display e conclusões, o trabalho na DPMG seguiu quatro 

passos. 

Primeiramente foram realizadas as entrevistas e, após isso, suas transcrições. O 

resultado final foi um conjunto de arquivos em docx com mais de 200 páginas 

transcritas. Tratou-se da fase de Coleta de Dados da Figura 24. 

Em segundo lugar, começamos a desenvolver a redução dos dados. Para isso 

usamos uma técnica de codificação das informações das entrevistas transcritas. Por 

que essa estratégia foi adotada? É virtualmente impossível compreender o significado 

de um volume imenso de texto transcrito.   

De acordo com Miles e Hubermam (1994), 

Codificar é analisar. Rever as notas de campo, transcritas ou sintetizadas, para 
analisá-las de forma a atribuir um significado, sem alterar a relação entre elas. 
Esta parte da análise envolve as formas como o pesquisador diferencia e 
combina os dados coletados e as reflexões realizadas por ele sobre as 
informações coletadas em campo (MILES e HUBERMAN, 1994 p. 56). 

 

A codificação é o processo de criação e designação de diversos códigos 

associados a fragmentos de frases das entrevistas ou outros documentos. Os trechos 

associados a um código podem ser palavras, frases, sentenças ou um parágrafo inteiro. 

Pela codificação, é possível associar vários segmentos de texto ao mesmo código e 

organizá-los em modelos conceituais (ligações e hierarquias) contendo vários códigos 

(BARBOSA, 2008). 

Em nosso trabalho na DPMG, chamamos cada código criado de um nó livre. Ele 

representou um conceito ao qual se atribuiu um código. Essa nomenclatura é 

largamente utilizada em estudos qualitativos e gera excelentes resultados. Entretanto, 

Coleta de Dados Redução dos Dados
"Display" ou Quadro dos 

Dados
Verificação/Conclusões



 

 

112 
 

ela raramente é utilizada em trabalhos de consultoria, pois os profissionais de 

empresas de mercado não têm a devida preocupação com o rigor metodológico em 

suas análises. Os códigos utilizados pela equipe da FJP, bem como sua descrição, 

podem ser vistos no Quadro 4: 

Quadro 4: Códigos dos Nós Livres 

(continua) 

Categoria SIGLA Conceito 

Arquitetura 
Organizacional 

ARQUIT 

Registrar textos que tratem da estrutura 
organizacional da DPMG. 
Textos que falem criação de unidades da Defensoria 
Pública em comarcas no interior, da necessidade de 
ampliá-las, etc. devem ser mencionados. 
Textos que falem das fragilidades da infraestrutura 
de unidades da DPMG em comarcas no interior não 
devem ser lançados nesse código. 
Textos que mencionem aspectos da organização 
interna em função da Deliberação 011 devem ser 
lançados aqui.  
ATENÇÃO: se for somente a menção da 011 como 
uma norma e não houver discussão dos efeitos que 
ela provoca na estrutura, registrar no código LEG. 

Articulação com outros 
órgãos  

ARTIC 

Classificar nesta categoria todos os trechos de 
entrevistas que remetam à conexão da DPMG com 
outros órgãos, sejam do Executivo, Legislativo ou 
Judiciário. 
Exemplos são os momentos que há a menção da 
inserção da DPMG nas políticas públicas estaduais 
do Executivo, em que se comenta a necessidade de 
suporte dos municípios para montagem de 
infraestrutura, articulação com o judiciário, etc. 

Atendimento ATENDE 

Classificar todos os textos em que haja menção do 
atual PROCESSO de atendimento da DPMG. 
Dificuldades, críticas dos usuários, volume de 
atendimentos, problemas com o atendimento, etc. 
Também devem ser classificados a menção de falta 
de recursos financeiros para o atendimento. 

Carreiras de Defensores CARRDEFENSOR 

Inserir aqui as menções aos problemas da Carreira 
do Defensor. Reclamações ou citações sobre salários, 
condições de trabalho, valorização dos profissionais, 
etc. 

Carreiras de Suporte e 
Gestão 

CARRMEIO 

Inserir neste tópico os trechos de entrevistas que 
mencionam as necessidades e carências de pessoal 
das áreas meio (conhecidos como carreiras de 
suporte). 
Não classificar problemas com a qualidade do 
suporte administrativo oferecido. 
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Categoria SIGLA Conceito 

Ações Coletivas COLETIVAS 
Inserir esse código em textos que destaquem a 
importância das ações coletivas na DPMG. 

Dativos DAT 
Os trechos que remetem à atuação ou possibilidade 
de uso de advogados dativos devem ser inseridos 
nesse código. 

Extrajudicial  EXTRAJUD 
Inserir esse código em textos que destaquem a 
importância das ações extrajudiciais na DPMG. 

Fontes de Recursos FINANC 
Registrar os trechos em que há menção sobre 
possíveis fontes de recursos para a DPMG. 

Infraestrutura INFRA 

Classificar nesta categoria todos os trechos em que 
há menção da infraestrutura física da DPMG. Refere-
se à infraestrutura física e predial. Não estão 
inseridos neste tópico os itens relativos à 
infraestrutura de TIC (Tecnologias da Informação e 
Comunicação) 

Infraestrutura de TIC INFRATIC 
Inserir os textos relativos aos problemas e desafios na 
Infraestrutura de TIC da DPMG. 

Legislação LEG 

Todas as menções à estrutura normativa da DPMG, 
bem como seu Conselho, devem ser classificadas 
com essa sigla.  
Também importante destacar aqui as menções à 
legislação do país como a Constituição, as leis 
estaduais, instruções normativas, etc. 

Boas práticas MELHORES 

Registrar com esse código todos os trechos em que os 
entrevistados mencionem o uso de boas práticas na 
DPMG. Podem se tratar de boas práticas de gestão 
ou de execução de alguma ação. 
Não cadastrar as ações extrajudiciais como boa 
prática, pois há código específico para atuação 
extrajudicial. 

Orçamento e Contratos ORÇA 

Registrar os trechos em que há menção sobre o 
orçamento atual da DPMG.  
Registrar os trechos em que os entrevistados 
apontaram problemas de recursos financeiros. 

Papel PAPEL 
Registrar nesse código todos os trechos de 
entrevistas que fazem menção ao papel institucional 
da DPMG. 

Processo Judicial 
Eletrônico 

PJE 
Registrar todos os trechos de textos que fizeram 
menção ao uso do PJE. Podem ser aqueles associados 
aos desafios de implantação, aos benefícios, etc. 

Planejamento Estratégico PLAN 
Qualquer menção sobre Planejamento Estratégico ou 
PGA devem ser lançados neste código. 
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Categoria SIGLA Conceito 

Prioridades PRIOR 

Todos os textos em que os entrevistados mencionam 
a necessidade de priorização de ações da DPMG 
devem ser classificados com esse código. 
As menções sobre a necessidade de priorizar 
Políticas Prisionais, de Saúde, de Educação, etc. 
também devem ser colocadas nesse código. Falar da 
área de priorização citada no texto no nome do nó 

Sistemas de Informação e 
Gestão do Conhecimento 

SISTCONHEC 

Devem ser classificados aqui todos os trechos que se 
referem à necessidade de novos sistemas 
informatizados, softwares de compartilhamento de 
conhecimento, registro das ações da DPMG. 
Exemplos são os registros de atendimento dos 
Defensores. 

Fonte: Elaboração própria 

Após a criação dos nós livres, desenvolvemos uma hierarquização dos mesmos, 

chamada de nós de árvore, permitindo que os diversos nós livres criados fossem 

consolidados em conceitos maiores. Para criar os nós de árvore utilizamos a versão 

inicial do Mapa Estratégico discutida entre a DPMG e a FJP por ocasião da criação do 

Plano Geral de Ação da Defensoria em 2017. Ele pode ser visto na Figura 25.  

O mapa foi dividido em perspectivas e temas: 

Perspectiva dos Resultados 

 Tema 1: Atuação Institucional; 

 Tema 2: Qualidade da Assistência Jurídica; 

Perspectiva dos Processos Internos 

 Tema 1: Comunicação e Relacionamento; 

 Tema 2: Eficiência e Eficácia Operacional;  

 Tema 3: Gestão da Informação; 

Perspectiva das Pessoas, Infraestrutura e Tecnologia 

 Tema 1: Gestão de Pessoas; 

 Tema 2: Infraestrutura Organizacional e de Tecnologia da Informação e 

Comunicação; 

Perspectiva Orçamento e Finanças 

 Tema 1: Orçamento e Finanças; 



 

 

115 
 

Figura 25: Mapa Estratégico de Referência para o PGA 2017 

 

Fonte: Elaboração própria

M issão: Garantir, no âmbito de suas atribuições, a assistência jurídica integral aos grupos e pessoas vulneráveis, com qualidade, ef iciência e presteza, de forma a atender aos anseios da sociedade e constituir-se em instrumento 
efetivo de justiça, equidade e de mitigação das desigualdades sociais.

Visão: Consolidar-se como instituição pela abrangência e excelência de sua atuação.
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em Direitos
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à justiça através da DPMG
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P1 – Consolidar a comunicação 
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em organizações públicas e privadas

P7 – Disponibilizar e compartilhar as 
informações e processos na DPMG

P3 – Estruturar a atuação da área 
meio da DPMG

P4 – Aprimorar as práticas de
planejamento e gestão

Gestão de Pessoas 

A1 – Capacitar e aperfeiçoar os membros e 
servidores de modo a desenvolver as 
competências necessárias ao cargo

A2 – Melhorar o clima organizacional, o 
bem estar e o reconhecimento dos membros 

e servidores da DPMG

I nfraestrutura Organizacional e de Tecnologia da I nformação e 
Comunicação
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R3 – Desenvolver políticas institucionais 
para atingir a população com 

hipossuficiência financeira e/ou em 
situação de vulnerabilidade

R4 – Ampliar o 
exercício efetivo nas 

matérias de atribuição 
da DPMG 

R6 – Expandir o número de 
unidades jurisdicionais no Estado 
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A Figura 26 mostra graficamente todo o processo de codificação e redução dos 

dados utilizados pela Fundação junto à DPMG. 

Figura 26: Modelo de Redução de Dados Utilizado pela FJP no Trabalho da DPMG 

 

Fonte: Elaboração própria 

Todo o processo de análise qualitativa foi feito com suporte do software QSR 

NVivo3. O NVivo destina-se à codificação, ao tratamento, armazenamento e 

gerenciamento de segmentos de textos, vídeos, áudio, etc. Ele permite o uso de um 

vasto conjunto de ferramentas para facilitar o processo de análise por meio da criação 

de códigos, determinação de categorias analíticas e estabelecimento de relações entre 

elas. A Figura 27 e a Figura 28 mostram as telas do software utilizado no tratamento 

dos dados. 

                                                 
3 Software da QSR International Pty. Ltd. voltado à análise qualitativa de dados. 
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Figura 27: Tela do NVIVO com Entrevistas Transcritas 

Fonte: Elaboração própria 

 
Figura 28: Tela do NVIVO com os Nós de Árvore no Menu à Esquerda e Nós Livres no Centro 

Fonte: Elaboração própria 

No próximo tópico são registrados os resultados das entrevistas com o 
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diagnóstico da atual situação da DPMG. 

 

7.3. Os Resultados das Entrevistas 

Como destacado na metodologia, o processo de análise das entrevistas e dos 

questionários coletados foi feito por meio da metodologia de agregação de nós livres 

conforme exposição no tópico 7.2.  

A codificação inicial das entrevistas gerou um total aproximado de 700 nós 

livres. Tal volume de expressões é muito grande para ser tratado. Dessa forma, 

reduzimos os nós para aproximadamente 200 itens. A redução é feita mediante a 

junção daqueles que têm o mesmo significado, mas que foram codificados em itens 

distintos porque todo o processo de análise das entrevistas não é feito em um só dia, 

tampouco de uma só vez.  

Após a redução dos nós livres para a quantidade de 200, eles foram 

consolidados por meio da agregação em uma árvore, sendo esta baseada no mapa 

estratégico discutido entre DPMG e FJP. Nos tópicos subsequentes serão feitas as 

análises dos resultados encontrados.   

 

7.3.1. Categoria Resultados – Atuação Institucional  

A análise da Categoria Resultados - Atuação Institucional permite a 

compreensão de importantes aspectos sobre o atual funcionamento da DPMG. A   
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Tabela 4 mostra os dez primeiros nós livres referenciados pelos entrevistados, 

organizados em ordem decrescente de Frequência de Codificação, bem como de 

número de entrevistados que fizeram menção àquele assunto. 

Observa-se a menção contínua à Deliberação 011 pelas referências nas linhas 1 

e 3 da   
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Tabela 4, tanto do ponto de vista de seus impactos arquiteturais como 

legislativos na DPMG. 
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Tabela 4: Descrição Parcial dos Nós Livres de Atuação Institucional 

NÓ DE ÁRVORE: RESULTADO 

SUBCLASSIFICAÇÃO DO NÓ DE ÁRVORE: ATUAÇÃO INSTITUCIONAL 

N Nome do Nó Livre Fontes Freq de 
Codificação 

Data de Criação 

1 ARQUIT_Desafios da Deliberação 011 9 59 14/04/17 13:45 

2 ARQUIT_Desafios da Arquitetura Organizacional da 
Defensoria 

6 39 19/03/17 11:52 

3 LEG_Desafios da Deliberação 011 4 31 09/04/17 23:36 

4 PRIOR_Criminal e Prisional 7 28 19/03/17 12:19 

5 EXTRAJUD_Defesa da Atuação Extrajudicial - 
Preventiva e Não Corretiva 

7 27 21/03/17 16:47 

6 ARQUIT_Diferenças de Atendimento em Localidades 
Distintas - Desafio Capital Interior 

8 24 22/06/17 15:39 

7 ACESSJUS_Desafios no Acesso à Justiça 5 23 22/03/17 10:34 

8 DAT_Desafios (problemas e virtudes) de Atuação com 
Dativos 

7 22 19/03/17 12:31 

9 ARQUIT_Cooperação entre Comarcas e Atuação em 
Núcleos 

5 19 10/02/17 10:49 

10 PRIOR_Ações prioritárias para a Defensoria Pública 3 18 21/03/17 11:25 

Fonte: Elaboração própria 

A Deliberação 011 dispõe “[...] sobre a distribuição dos cargos de Defensor 

Público por órgão de atuação, sobre as regras gerais de lotação, e dá outras 

providências” (Deliberação 011/2009; CSDP). 

Logo em seu início é possível observar princípios básicos que nortearam a sua 

criação:  

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 
MINAS GERAIS, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei Complementar 
nº 65, de 2003, e no art. 102, § 1º, da Lei Complementar nº 80, de 1994, com a 
redação da Lei Complementar nº 132, de 07/10/2009; considerando o novo 
quadro de carreira estabelecido no art. 46, da LC 65, de 2003, com a redação 
do art. 2º da Lei Complementar nº 101, de 23/11/2007, e a necessidade de 
distribuí-lo; considerando a necessidade de normatizar a nova estrutura 

organizacional que deverá acompanhar a distribuição dos cargos, feita na 
forma do Anexo I, aprovado na 9ª Sessão Extraordinária, realizada em 
02/10/2009; considerando a necessidade de observar os princípios da 
publicidade e da impessoalidade, e dar previsibilidade aos atos da 
Administração, bem como assegurar a garantia constitucional da 
inamovibilidade; considerando a necessidade de preservar a titularidade 
dos Defensores Públicos lotados nos seus respectivos órgãos de atuação, 
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independentemente das alterações propostas, as quais serão concretizadas 
paulatinamente; considerando o interesse do serviço em estabelecer as 
prioridades da atuação institucional e as vagas a preencher; considerando a 
criação de Defensorias Públicas Especializadas, de atuação permanente, que 
atenderão aos interesses de proteção ampla dos direitos fundamentais, 
abrangendo os direitos individuais, coletivos, sociais, econômicos, culturais e 
ambientais, sendo admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar 
sua adequada e efetiva tutela, nos termos do art. 4º e incisos, da LC 80, de 
1994, com a redação da LC 132, de 2009; considerando que compete ao 
Conselho Superior decidir sobre a remoção voluntária dos integrantes da 
carreira de Defensor Público; considerando, finalmente, a necessidade de 
abertura imediata de edital de remoção, para adequar a realidade 
institucional à nova estruturação criada, e garantir a continuidade, qualidade 
e eficiência do serviço; em sua 8a Sessão Ordinária; DELIBERA: (Deliberação 
011/2009; CSDP, grifo nosso)  

 

Vê-se que, por meio da Deliberação, foi possível normatizar a estrutura 

organizacional da Defensoria, delimitando a atribuição dos Defensores. De acordo 

com os entrevistados, a Deliberação permitiu maior segurança ao Defensor Público, 

notadamente no interior, pois ele deixou de ser um “faz tudo” para se especializar em 

sua área de atuação. De acordo com um dos participantes, a 011 dá segurança e 

preserva os indivíduos no exercício de suas funções. 

A Deliberação 011 veio no momento em que a capital já tinha chegado a um 
nível de distribuição de trabalho mais equânime, e o interior, não. Tinha cinco 
juízes, o promotor e o Defensores, e havia o sentimento “você tem que dar 
conta de todo o serviço junto aqui porque você é o Defensor”. Então, ela veio 
até para “vamos criar para até dar suporte ao ser humano, porque ele não dá 
conta de fazer aquilo tudo”. 

E ainda:  

Agora, (...) pode limitar a função do Defensor, mas ele preserva o ser humano. 

 

De fato, a Deliberação 011 permitiu à Defensoria o ordenamento de sua 

estrutura orgânica, bem como de sua força de trabalho. Um dos pontos de central 

importância foi a redução dos riscos e das pressões às quais um determinado Defensor 

poderia estar sujeito no exercício de seu trabalho. Por meio da inamovibilidade, um 

Defensor não pode ser retirado de seu local de atuação mesmo que haja pressão para 

tal. Isso porque há ações da DMPG que podem desagradar o Poder Executivo de 

determinada localidade ou prefeitura, fato que poderia submeter o Defensor a 

pressões de ordem política. Por meio da 011, os profissionais da DPMG estão 
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protegidos de qualquer arbitrariedade desta natureza. 

Como aponta o próprio Manual de Atuação Funcional dos Defensores Públicos, 

a independência funcional tem um duplo aspecto. Constitui preceito institucional da 

própria Defensoria Púbica e configura a garantia do Defensor exercer as funções de 

seu cargo.  Nesse sentido, a 011 representou um sólido avanço na consolidação da 

autonomia do Defensor.  

Além de ser importante na fundamentação da autonomia do Defensor, a 

Deliberação 011 trouxe a capacidade de especialização do quadro de Defensores. Dada 

que sua atuação está regulada pela normatização e tem limites claramente 

estabelecidos, o referido profissional pode se especializar em determinada área de 

atuação e, dessa forma, prestar melhores serviços à sociedade.  

Não somente para a garantia da definição de atribuição e para o oferecimento 

de maior segurança ao trabalho do Defensor, a Deliberação foi de vital importância ao 

consolidar e dar transparência à estrutura organizacional da DPMG. Por meio dela 

estão definidas todas as áreas de atuação e os órgãos de execução em todas as comarcas 

do Estado de Minas Gerais. 

Outro ponto importante ao observar a Deliberação 011 é que ela permite 

mudanças na distribuição abstrata dos órgãos de execução estabelecida na estrutura 

orgânica da Defensoria quando houver acordo para tal. O artigo 4 deixa claro que  

Art. 4 [...] a distribuição abstrata dos órgãos de execução na comarca, prevista 
no Anexo I desta deliberação, pode ser alterada mediante acordo estabelecido 
entre os Defensores lotados na comarca ou em órgãos cujas atribuições sejam 
correlatas, observado, em qualquer caso, o interesse público. 

 

Dessa forma, há a possibilidade de, mediante acordo com o Defensor, 

estabelecer formatos de trabalho mais oportunos ao atendimento de uma demanda da 

sociedade.  

 Para se ter uma ideia da relevância da Deliberação 011 na vida da Defensoria 

Pública de Minas Gerias, basta verificar na Figura 29 o volume de vezes em que ela foi 

citada nas entrevistas. 
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Figura 29: Árvore de Expressão “Deliberação 011” Gerada pelo NVIVO 

Fonte: Elaboração própria 

Por outro lado, conquanto tenha representado um avanço na estrutura da 

DPMG, o conteúdo da Deliberação 011 também representa um desafio ao 

desenvolvimento das ações da Defensoria na percepção de alguns entrevistados. Nos 

dizeres de alguns dos participantes da coleta de dados, a estrutura é muito 

especializada em uma realidade de demandas do cidadão que não é tão especializada. 

Como pode ser visto na fala de um dos entrevistados:  

[...] Ou então, pior ainda, está vinculado ao Judiciário, à Vara Criminal. No 
interior, nós detectamos um probleminha. A Vara é mista e tem separação de 
Defensoria Cível e Criminal. Ora bolas, a Vara é única, então, o melhor para a 
gestão do serviço ali é ter a “Defensoria Pública de Alfenas e não a Defensoria 
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Pública Cível de Alfenas, que tem uma Vara só”. Lá em Alfenas não é assim, 
eu só estou dando um exemplo. Então, tem que mexer nessa estrutura 
orgânica”. 

Ou ainda:  

Agora, o nível de especificidade é absurdo, não existe nem Defensor da área 
Criminal em Belo Horizonte; o cara é o Defensor da 8ª Vara Criminal. É 
absurdo. Então, ele tem que trabalhar só no 8ª Vara Criminal. “A 9ª Criminal 
está com uma demanda maior”. “Não, não, eu sou da 8ª Vara”. Tinha que ser 
uma Defensoria Criminal. 

 

Um dos pontos destacados como problema é o grau de vinculação da estrutura 

proposta na Deliberação 011 com a estrutura do Judiciário. De acordo com alguns dos 

entrevistados, essa vinculação tão restrita acaba por promover dificuldades para 

execução de todos os trabalhos necessários à Defensoria. Essa afirmação toma 

contornos mais claros se começarmos a pensar na assertiva de vários dos entrevistados 

de que a Defensoria tem uma vocação extrajudicial. 

Vê-se na Figura 30 que se trata de volume de citações ainda maior do que 

expostos na Figura 29, que dizia respeito à Deliberação 011. Ademais, observa-se na 

linha 5 da   
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Tabela 4 que há a defesa no contexto da DPMG de uma atuação preventiva com 

foco no trabalho extrajudicial. Como afirma um dos entrevistados: 

Aí, eu falei qual era o meu objetivo, da questão extrajudicial, da educação em 
direitos, de fazer trabalhos nas escolas, fazer trabalho com a população como 
um todo, que o nosso foco era o trabalho extrajudicial. Mas que para isso eu 
precisava de gente para me ajudar, porque eu estava sozinha na comarca e 
não tinha como. Aí, eu fiz um termo de cooperação técnica com o [...], eles me 
comprometendo a ceder dois estagiários e um servidor. 

Além disso:  

A questão que nós sabemos que é o mais importante, que é o extrajudicial, 
que é desafogar essa questão que temos no Judiciário, como o Judiciário está 
hoje. Quem tem uma ação na Justiça sabe. E a outra é a Educação em Direitos. 
Porque enquanto eu vou ficar ali atuando no Criminal é enxugando gelo. E 
não vou fazer um papel social na comarca. 

Outro Defensor apontou:  

Eu participei de um evento com a ministra Carmem Lúcia, e ela disse que 
existem mais de 117 milhões de processos. São 220 milhões de habitantes. 
Imaginar que cada processo são duas partes, então, cada pessoa do país teria 
um processo. Então, é um sentimento perceptível, o incremento do serviço. E 
a Defensoria tem que criar mecanismos para evitar essa judicialização, 
minimizar, criar alternativas para que não dependa absolutamente do Poder 
Judiciário. Tem algumas ações denunciantes, resultado favorável. Há muitos 
processos que ficam paralisados por falta de perícia, não temos pessoas para 
fazer uma perícia judicial. E não existe um profissional que vá atuar de graça 
nesses processos. Atrasa. E esses sentimentos de morosidade, ineficiência. 
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Figura 30: Árvore da Palavra “Extrajudicial” Gerada pelo NVIVO 

 

Fonte: Elaboração própria 
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atendimento de um modelo de trabalho focado no Extrajudicial. Para um dos 

entrevistados:  

Outra ideia que eu pensei para a Deliberação 11, que hoje está muito em voga, 
é a questão da mediação, que é uma dificuldade às vezes de o Defensor da 
Família entender que, prioritariamente, tem que atuar extrajudicialmente na 
mediação. Ele tem resistência. E o Defensor extra. Tem comarca em que é só 
ela. Existe uma resistência dos colegas, “é louca, nós temos audiência, 
processos, e vai ficar aí rodando, para que fazer isso? “. Uma: que você acaba 
sobrecarregando o colega, principalmente, aquele que está do seu lado. Tem 
colega que fala assim: “Você só fica rodando, né? “. “Não fica ‘trabalhando’, 
só fica rodando”. 
 

Difícil falar em vocação para o extrajudicial em uma estrutura toda desenhada 

baseada no poder Judiciário, e que a atuação preventiva é vista mais como um trabalho 

extra e de estrita boa vontade do Defensor. Agrava-se o fato de haver uma percepção 

geral de que o trabalho extrajudicial poupa trabalho dos Defensores, mas não há 

estatísticas fidedignas de tal fato.  

Começa pela Deliberação 11, que organiza a Defensoria, os órgãos, que o 
(nome do Defensor) acabou de falar. Como a estrutura está organizada em 
função de um outro órgão, que é o Poder Judiciário, como você quer que isso 
se cumpra, sendo que a própria estrutura organizacional está sendo feita em 
função de um outro cuja função é menos ampla: é só judiciária. A nossa não é 
mais, já não está na Lei 132/2009, que concretizou a Constituição? Como você 
vai cumprir sendo que a própria organização estrutural está organizada em 
função de um outro órgão cuja função é menos ampla, que é o Judiciário? 
 

Em outro trecho vemos o dilema entre fazer o extrajudicial e o judicial: 

[...]. Agora, um Defensor não tem como atuar pelas duas partes, basicamente. 
Um Defensor tem a obrigação de fazer o trabalho extrajudicial, e o Defensor 
não consegue fazer o extrajudicial e o judicial, os dois com excelência. Ele 
pode até ir fazendo daqui e dali... 

E ainda: 

É obrigação do Defensor fazer ação extrajudicialmente, todo mundo sabe. Está 
no inciso I das obrigações, mas poucos atuam. E qual é o argumento que eles 
utilizam? “Ah, eu não tenho o perfil de atuação”. Então, corre o risco de você 
colocar o Defensor do lado da Deliberação 11, e ele falar assim “não, eu não 
vou atuar”. Do que você é cobrado? Que você tem que dar conta das 
audiências, se não vai estourar para você. 

 

Outro desafio a ser pensado no contexto da Deliberação 011 são as restrições à 

autonomia gerencial de quem está no comando da organização. Entende-se 

plenamente a necessidade de proteger o Defensor e a importância da normatização da 
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estrutura orgânica da DPMG. Entretanto, no formato atual, há pouca ou nenhuma 

margem para a alta gestão alocar a mão de obra de acordo com as necessidades de 

atendimento da população. A título de exemplo, poderíamos citar o caso de um 

Defensor estar vinculado a uma comarca e em uma área de atuação, mas sem possuir 

vocação para tal trabalho. Dado o contexto da inamovibilidade, direito legal, diga-se 

de passagem, não há medida gerencial que possa solucionar o problema. Corre-se o 

risco de se prejudicar a qualidade do atendimento em função de uma realidade como 

a supracitada. Na Corregedoria um dos depoimentos esclarece o ponto.  

Principalmente, pela condição da Corregedoria, nós temos essa avaliação 
tudo certo. Você vê “aquele Defensor que está no Núcleo do Consumidor não 
tem o perfil para estar ali, o que está em Direitos Humanos não tem o perfil”. 
Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que quebrar essa estrutura e 
criar outra. Só que é o que você falou. Isso, do ponto de vista político, interno 
– o (nome do Defensor) disse muito bem aqui –, é péssimo. 
 

Poder-se-ia afirmar que casos como o dos dois parágrafos supramencionados 

são raros e não refletem a realidade da DPMG. A princípio pode ser um fato que a 

maior parte dos profissionais esteja bem alocada às suas diversas funções e comarcas. 

Contudo, tal afirmação de que a alocação é efetiva é apenas uma impressão, visto que 

não há dados que comprovem o cenário.  

Dessa forma, observa-se que a alta gestão tem baixíssima autonomia para o 

direcionamento da estrutura organizacional. Essa é uma realidade muito distinta do 

cenário encontrado na maior parte das organizações, sejam públicas ou privadas. 

Normalmente gestores de organizações possuem a liberdade de definir a estrutura de 

cargos e funções que sejam mais aderentes à realidade e necessidade de seu público-

alvo. Mesmo no setor público é assim. Gestores que não têm autonomia para alocar 

sua força de trabalho não são gerentes, apenas ocupam uma função sem capacidade 

gerencial.  

Destaca-se que a FJP não está com isso criticando institutos como o da 

inamovibilidade, mas apenas apontando reflexões sobre desafios que a Deliberação 

011 representa para a estruturação gerencial dentro da DPMG. Há que se construir 

modelos de arquitetura organizacional que conjugam a segurança da inamovibilidade 

com a capacidade gerencial da organização. 
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Fato é que a Deliberação 011 apresenta desafios na percepção dos entrevistados, 

e estes precisam ser discutidos. Essencialmente, o desafio é definir: como respeitar a 

autonomia do Defensor e considerar as necessidades do cidadão? De acordo com um 

dos entrevistados o benefício é que cabe à própria DPMG estabelecer esse debate e ela 

está completamente apta a fazê-lo. Além disso, a DPMG pode se utilizar de um 

instrumento normativo interno, fato que traz maior facilidade e pode acelerar o 

processo de configuração da Deliberação.  

Aquilo é só um instrumento. E por ser um instrumento que está dentro da 
nossa carta de atribuições, e pode ser moldado segundo as necessidades no 
momento em que haja predisposição a fazê-lo, é muito fácil. O Conselho fez, 
desfez, altera ou suprime. Daí a nossa facilidade em relação a como é o 
Ministério Público e na magistratura, porque essa reorganização estrutural 
deles, na Lei Orgânica, está feita na lei. E a nossa lei remete a um ato 
normativo. Então, nós não precisamos do Poder Legislativo para refazer 
aquela Deliberação 11, ignorando-a totalmente, colocando outro escopo e 
arbitrando a distribuição dos cargos. 
 

Por outro lado, alguns atores dentro da DPMG não acreditam que a instituição 

esteja disposta a discuti-la, por ser um tema delicado, inclusive com implicações 

políticas em sua discussão. 

Mas existem questões estruturais que não dependem de fatores externos. 
Então, é importante tratar disso, internamente, porque a Defensoria Pública 
nunca foi estruturada. Então, não conhecemos um quadro em que a 
Defensoria Pública atingiu patamares aceitáveis de estruturação. Então, não 
podemos utilizar essa desculpa da falta de estrutura como um obstáculo 
intransponível para trazermos uma melhora na prestação de serviço. Nesse 
sentido, nós temos que começar a superar esses obstáculos históricos dentro 
da Defensoria Pública. Essa deliberação é um vespeiro, porque os 

Defensores já estão acostumados a lidar com ela, estão acomodados. Porque 
ela traz segurança também para o Defensor Público na medida em que 
estabelece essa situação. Fazer isso demanda assumir um custo político que 
as pessoas não estão dispostas a assumir. (Grifo nosso) 
 

Outro considerou: 

Toda essa dimensão da inamovibilidade, eu não acho que o Conselho 
Superior não poderia mexer nisso. Eu sei que isso é um vespeiro 
institucional, sei que é um vespeiro institucional mexer em pessoas que 
estão há, 30, 20 anos, 10 anos dentro de uma Vara, naquela rotina de chegar 
na hora que querem, fazerem as coisas delas e irem embora. E você virar 
para elas e falar “a Defensoria Pública, com as modificações normativas hoje, 
é uma instituição diferente, não é mais aquela instituição que foi pensada 
como advogado de pobre”. Nós não somos mais agentes de petições, nós 
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temos que impor uma agenda. E vamos conseguir atender mais gente, porque 
as pessoas necessitadas batem à nossa porta. Não é o Judiciário que conhece 
o elo entre a sociedade e as demandas sociais. (Grifo nosso) 

 
A não discussão da Deliberação 011 ou da estrutura normativa da Defensoria 

representa um risco à atuação institucional à medida que a estrutura de uma 

organização deve refletir as necessidades de atendimento ao público alvo, e há lacunas 

nesse sentido na DPMG. 

Outro ponto importante referente à Atuação Institucional pode ser visto nas 

Linhas 4 e 10 da   
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Tabela 4. Elas afirmam a necessidade da DPMG priorizar linhas de atuação. 

Durante as entrevistas realizadas pela Fundação João Pinheiro, um dos pontos 

destacados é que a execução de um plano estratégico enseja a realização de escolhas. 

Na verdade, a literatura é pródiga em afirmar que não há construção de estratégia sem 

a observância de múltiplos trade offs. A própria discussão sobre a 011 já demonstrou 

tal realidade. Diante da necessidade de priorizar, a equipe da FJP questionava quais 

deveriam ser as prioridades de atuação da DPMG. Este questionamento está baseado 

no fato de que há: 

 Recursos financeiros limitados. 

 Recursos de tempo limitados. 

 Demandas crescentes.  

 Pessoas em número limitado. 

Um dos pontos destacados pelos representantes do Executivo é que o problema 

prisional é um sério gargalo na atuação da Administração Pública, tornando vital a 

atuação intensiva da DPMG nesse ponto. Ao falar sobre o assunto, o Secretário de 

Governo apontou sobre a realidade da ação da Defensoria: 

[...] eu acho que talvez seja um instrumento extremamente eficiente para você 
ver essa questão carcerária, para fazer uma política carcerária, uma política 
prisional minimamente decente. O que o governador do Estado, por exemplo, 
dentro da... Então, eu acho assim: quando, agora, na recondução da direção, 
eu estive presente e discuti esse assunto - e o governador colocou de forma 
muito clara o que ele esperava -, nós temos hoje uma situação que talvez seja 
a situação mais dramática que nós encontramos na Administração Pública, 
como aquela situação em que você não teve uma resposta. Você criou uma 
corporação de agentes penitenciários, aumentou inumeramente, criou uma 
PPP de presídio que visa aumentar número de prisões, visa construir 
presídios. Esse Estado só cresce. E, no entanto, você tem uma situação que é 
absurda. Você faz piada de português, e, no entanto, tem piadas nossas aqui 
que são trágicas. Por exemplo, Minas Gerais tem 65 mil detentos no sistema 
penitenciário. Desses, quase a metade, perto de 30 mil são presos provisórios, 
gente que não tem condenação definitiva. Desses 30 mil, perto de 30 mil, 27 
mil, tem um contingente que são milhares. São menos de 10 mil, talvez sejam 
6 mil, 7 mil pessoas que são presas assim: o sujeito cometeu uma infração 
penal, o delegado de polícia pode, pela legislação, fixar uma fiança. Fixa R$ 
400, R$ 500, e esse sujeito é carente e não tem como pagar R$ 400 ou R$ 500. 
Ele vai preso, ele fica preso. Esse sujeito custa R$ 3.000 para o Estado. Tem 
lógica isso? Mas aí você vai dizer assim “isso não é função da Defensoria, isso 
para economizar”. Não é não, tem um sujeito preso indevidamente. Você 
pode ter esse ângulo. Quer dizer, é evidente, que quem é responsável por dar 
um pouquinho de racionalidade, não é função de Defensor dar racionalização 
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para penitenciária, é uma função de governo, mas faz parte dessa 
racionalidade uma Defensoria preocupada em acabar com absurdos como 
esse, socorrer absurdos como esse, como é também progressão de pena e uma 
série de fatores que poderiam amenizar a situação que é um inferno dantesco. 
  

Além disso, o Secretário Adjunto de Planejamento destacou:  

Nós temos um problema carcerário, penitenciário no Estado, no Brasil e, 
particularmente, em Minas, que se deve não apenas à atitude de um dos 
agentes, atores envolvidos, mas a um sistema como um todo, no qual me 
parece que a Defensoria pode desempenhar um papel cidadão, tanto na 
proteção quanto também gerar um efeito otimizador no trato desse problema 
penitenciário ou senão penal. O penal, que leva um conjunto de cidadãos a 
serem encarcerados provisoriamente pela completa falta de capacidade do 
Estado de defender o direito desses cidadãos, dos próprios. Então, com 
certeza, é fundamental para consolidar uma cidadania neste país que a 
Defensoria consiga uma condição mínima. 

Assim como nos demais casos discutidos, a árvore de palavra do prisional 

merece destaque, e pode ser vista na Figura 31. 
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Figura 31: Árvore da Palavra “Prisional” Gerada pelo NVIVO 

Fonte: Elaboração própria 

O Secretário Adjunto de Planejamento ainda fez questão de mencionar a 

importância para o governo de tal política, e como o Executivo está se mobilizando 

para enfrentá-la. De acordo com ele:  

Nós temos, no momento, um comitê que o governador instituiu, com a 
participação das corporações da segurança pública. O tema principal tem sido 
o penitenciário, que tem ramificações para todas as corporações. Quer dizer, 
quanto mais o problema penitenciário se agrava, mais risco sistêmico. O que 
é de várias naturezas. Talvez, a mais visível é a superlotação dos presídios. 
Mas é porque também contamina o processo de segurança pública. Se a única 
lógica é o encarceramento, a privação de liberdade por todo tipo de delito, 
enfim, você vai ter uma estruturação, penso eu, das forças de segurança, e 
outro conceito terá outra forma. 
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Por último, ainda destacou a importância da DPMG neste contexto:  

Eu acho que a Defensoria pode desempenhar um papel de liderança na 
validação de valores alternativos, complementares, humanistas a essa política 
de segurança. Certamente, com foco na questão do penal, do penitenciário. E 
acho que ela, gradativamente, conseguirá se firmar, ser respeitada enquanto 
tal. Então, por exemplo, as APACs, hoje, enquanto alternativa de reforma do 
cidadão, carecem, entre essas corporações, de quem lidere a sua expansão com 
a envergadura institucional que uma iniciativa dessa exige. A Defensoria tem 
condição de cumprir um papel de direcionar a leitura do Tribunal de Justiça 
nessa direção, e, portanto, realinhar a cadeira punitiva e de proteção para trás 
desse momento final. Hoje, nós não temos, na minha opinião, dentro das 
corporações, convicções firmes de que alternativas nessa direção – eu estou 
mencionando a APAC, mas certamente tem diversas outras, programas como 
o Fica Vivo, e agora vai ter o Convivência Cidadã – precisam ter o diálogo 
com esse mundo da proteção real do direito. Que é o que a Defensoria tem 
como seu lugar. 

Além do problema carcerário, outra área apontada como destaque é o Direito 

Cível, com foco em alguns temas como Família e Saúde. As razões para tal menção 

estão não somente no impacto que o assunto provoca do ponto de vista objetivo na 

resolução de problemas e conflitos do cidadão, mas também pela possibilidade de 

tornar o trabalho da DPMG mais conhecido pelo seu público alvo. Vários dos 

entrevistados destacaram que, em alguns casos, a Defensoria carrega uma imagem de 

ser uma instituição que “defende bandidos”:  

Se você tem um Defensor para bandido e não tem para mim, a pessoa entende 
é isso. Poucas pessoas pensam “eu posso ter um filho, um pai”. Às vezes até 
quem tem um parente na área Criminal, a não ser que seja uma mãe. O filho 
estupra, mata, e ela está aqui o dia inteiro. Tirando isso, a grande parte das 
pessoas mais simples tem essa visão, de Defensor de bandido. Mas o que nós 
percebemos nessas reuniões que nós temos é que o Executivo tem uma 
preocupação muito grande. (Grifo nosso) 

Conquanto haja um claro preconceito na fala, ela também remete à necessidade 

da DPMG atuar em áreas que auxiliem os cidadãos no provimento de seus direitos. 

Na área Cível, a Constituição de 1988 dá ao cidadão uma série de prerrogativas de 

direito, mas nem sempre a atuação estatal é efetiva para transformá-las em fato.  

Uma das áreas destacadas como fonte de ações prioritárias foi a de Família. De 

acordo com as equipes da DPMG, o volume de demandas é muito grande, gerando 

grandes desafios.  

Agora, na Família, não, porque o número de assistidos da Vara de Família é 
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muito maior, e o Defensor não consegue atender a demanda. Então, a Família 
hoje, em termos de atendimento, é o maior gargalo. É demanda demais. 

 

Além do volume grande de ações, as demandas na referida área precisam de 

uma sólida atuação extrajudicial. Um dos entrevistados apresentou essa realidade de 

forma muito clara: 

Porque o processo não resolve conflito. Ele resolve a situação, mas não resolve 
conflitos. Na Família, isso é evidente. Perpetuam aquelas demandas, e o 
conflito não é resolvido. Há um arbitramento da situação, mas não 
necessariamente as partes se conformam, e isso gera uma perene 

repactuação ou refazimento das escolhas. [...]. Tem que ver o que é mais 
vantajoso e, dependendo da área, você pode ter um foro próprio só para isso. 
Na área de Família, eu acho que deve se investir nisso, porque é onde há 

mais processos e mais conflitos. (Grifo nosso) 

O volume de ações na Família, a grande quantidade de demandas judiciais e o 

risco de conflitos não serem devidamente resolvidos destacam a necessidade da 

Defensoria estabelecer uma sólida atuação na área em questão, bem como na 

consolidação da via extrajudicial. Importante destacar ações já bem sucedidas, como o 

Casamento Comunitário e o Mutirão do Direito a ter Pai.  É fundamental trabalhar 

para uma inserção mais efetiva da Defensoria no PPAG, cabendo ao Executivo a 

liderança de iniciativas neste sentido.  

Outro caso marcante é na área de Saúde. A Defensoria tem realizado um esforço 

contínuo junto ao poder Executivo, seja federal, estadual ou municipal, para a garantia 

dos tratamentos de saúde adequados à população. Para se ter uma dimensão da 

relevância de tal atuação, o representante do MP em sua entrevista destacou que: 

[...] na área de saúde, há uma procura enorme pelo Poder Judiciário, porque 
nem sempre o indivíduo tem conseguido obter do poder público, seja 
municipal, estadual ou federal, um pleno acesso à saúde, de acordo com o 
Artigo 196 da Constituição; seja para fornecimento de medicamento, 
internação, tratamento cirúrgico e similares. 

A Figura 32 mostra como o termo saúde também foi referenciado com alta 

frequência.  
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Figura 32: Árvore da Palavra “Saúde” Gerada pelo NVIVO 

 

Fonte: Elaboração própria 

A atuação Cível em áreas como Saúde e Família gera uma imagem positiva de 

instituição. Um dos entrevistados destacou: 

Mas eu vejo que a grande atuação, que gera até um maior conhecimento ou 
até reconhecimento da instituição, é justamente a atuação cível, a atuação de 
família, de consumidor, de saúde. É uma atuação muito importante também. 
[...]. O caso de milhões de pessoas de contrato bancário por conta de pequenos 
juros, se você resolver Mutirão de Direito a ter Pai, cidadania. Hoje, a 
Defensoria Pública, como não é mais só aquele judicial e aquela defesa 
jurídica, ela também é o extrajudicial e está envolvida com as questões sociais, 
eu vejo atuação cível. [...]. Só que eu vejo que até para a instituição talvez 
tomar corpo e ser mais conhecida, talvez, essas ações todas que temos visto 
nos mutirões, o extrajudicial, casamento coletivo a sociedade talvez vai 
entender melhor que a Defensoria é uma instituição para todos os direitos. 

Dessa forma, pode-se afirmar que em vários temas a área Cível é fonte de 

prioridades para a DPMG, aí casada com uma grande ênfase da necessidade de 

atuação extrajudicial. Os pontos citados apenas refletem a necessidade da DPMG 

priorizar linhas de ação.  
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O último ponto que trataremos no tópico de Atuação Institucional é dos 

advogados dativos. A linha 8 da   
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Tabela 4 destaca que ele foi mencionado em vinte e dois trechos de entrevistas 

e por sete dos participantes. Assim como a Deliberação 011, trata-se de tema espinhoso, 

mas que merece reflexão.  

O cenário da DPMG é de dificuldade para cumprir o disposto na Emenda 80. O 

tempo é curto e os recursos orçamentários, que dependem de aporte pelo Executivo 

estadual, são limitados. Além disso, há o trade off contínuo entre desenvolver e oferecer 

maior infraestrutura a comarcas já montadas ou criar novas comarcas para expansão 

dos trabalhos. Diante desse quadro há aqueles que defendam a atuação de advogados 

Dativos para anteder a população nas áreas em que a DPMG não consegue chegar.  

A ideia de quem defende a atuação de Dativos é que eles seriam a única opção 

viável em um cenário marcado pela inexistência de recursos financeiros para atender 

todas as demandas da sociedade. 

Por outro lado, há muita objeção à atuação por meio de Dativos. Alguns 

consideram que a OAB tem interesses políticos e que há o severo risco deste tipo de 

atuação representar a captura de um serviço público pelo mercado privado.  

Um dos entrevistados destacou que: 

A OAB faz o lobby para pôr o advogado ali. Só que o Estado não precisava 
gastar duas vezes. Ele tem que gastar com advogado e esquece que a Lei de 
Execução Penal obriga a participação da Defensoria. Então, ele poderia gastar 
uma vez só, com o Defensor, investindo na Defensoria. Mas aí tem o lobby da 

OAB também, para pagar os advogados Dativos, tem todos esses interesses. 
(Grifo nosso) 

Ou ainda:  

E em muitos casos [...] tem muita bandalha, muito esquema e muita gente 
ganhando dinheiro com isso. Por exemplo, um Defensor Público com uma 
jornada de seis horas no Juizado Especial Criminal faz lá 30 audiências, e o 
procedimento é tudo oral, às vezes funciona em duas salas de audiência ao 
mesmo tempo. E com a experiência e a capacidade ele vai, pega o processo na 
hora, tudo oral, e dá assistência. Você via lá certidões de Dativos por um ato 
do Juizado Especial Criminal: R$ 500, R$ 1.000. Isso é uma mina de ouro. Você 
vê quando havia o divórcio por conversão, que é só uma petição dizendo que 
já decorreu o prazo, só homologar. Uma petição, R$ 2.000.  

Ponto importante é que grande parte dos participantes afirma que os Dativos 

são uma solução cara e que o investimento em Defensores seria muito mais racional 

para o Estado. Primeiramente porque é mais econômico. Em segundo lugar porque a 

atuação do Defensor é muito superior em qualidade comparativamente aos Dativos. 
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A este respeito, alguns trechos das entrevistas reforçam a economicidade e a qualidade 

do uso de Defensores.   

E ele é muito mais oneroso do que ter a Defensoria. Mas na lógica do 
Executivo estou gerando encargo, que vai predominar para sempre enquanto 
estiver em atividade e poder aposentar. Mas pulveriza uma quantidade de 
recurso muito maior, e a lógica é só financista, e ele não vê a qualidade do 
serviço. Porque o que a Constituição assegura, caricaturando, é que o pobre 
tenha a melhor defesa que o rico pode ter. E a Defensoria existe para isso. 
Porque são pessoas qualificadas, com concurso rigoroso, uma série de 
estruturas, Corregedoria e tudo o mais, para dar qualidade e eficiência ao 
serviço dele. O Dativo, não. O Dativo atende ao modelo de regularidade 
formal do processo, independentemente do conteúdo. E o sistema do Dativo 
é contrário ao interesse do assistido, do representado pelo advogado Dativo. 
Porque o advogado Dativo recebe quando a demanda acaba. Então isso 
desestimula a exaurir a via recursal, limita a independência do advogado, 
porque senão o juiz não o nomeia para outro caso. 
 
Agora, do nosso ponto de vista, já foram feitos, em algum momento, 
comparativos entre o advogado Dativo e o Defensor Público. Pela quantidade 
de gente que atende, o Defensor Público é muito mais barato do que o 
advogado Dativo. Pode até ser pago por custeio, mas, quando você vai pagar 
X, você vai pagar 10X, a sua despesa é bem maior. 

Contudo há que se ressaltar dois pontos importantes. Em primeiro lugar a 

DPMG não possui dados fidedignos de sua atuação. O sistema informatizado de 

atendimentos é autoalimentado e não há como rastrear efetivamente o volume de 

trabalho dos Defensores. Dessa forma, os dados sobre a economicidade do trabalho do 

Defensor ficam sujeitos a um grau de imprecisão muito grande. Já o segundo ponto é 

que a contratação de um Defensor enseja uma despesa para o Estado ao longo de vários 

anos, tanto em seu período ativo, quanto quando se aposentar.  

Em um cenário em que o teto de despesas com pessoal vem sendo 

repetidamente alcançado, é muito complexo conseguir legitimar aumento de gastos. 

Poder-se-ia evocar a autonomia da DPMG para a liberdade de gerar mais gastos. 

Entretanto, este pensamento sofre resistência no atual contexto da Administração 

Pública, notadamente do Executivo. A este respeito um dos entrevistados afirmou: 

Esse é um problema estrutural [...] o discurso da isonomia, aí, dificulta a 
interlocução, aí, a interlocução não é só com a minha pessoa física, mas com a 
institucionalidade. [...] E acaba restando ao Executivo o papel de gestor, de 
mediador disso, o que naturalmente não é compreendido, mas que torna 
complexo. Então, o que acaba resultando na seguinte reflexão. Você entende 
que o serviço é importante, vai construir uma estrutura cujo custo futuro 



 

 

141 
 

será crescente e sem teto? Porque, infelizmente, os poderes [...] falam com as 
mesmas letras que estamos falando aqui – se autoconsideram fora das 

restrições que o setor público brasileiro deveria zelar. (Grifo nosso) 

Outro dos participantes também destacou as dificuldades financeiras da 

Administração Pública:  

Então, tem um problema hoje, que não é só financeiro, mas um problema 
orçamentário e financeiro, porque hoje nós ficamos muito travados no aspecto 
fiscal. Nós estamos nos limites, nós atingimos o limite prudencial da Lei de 
Responsabilidade Fiscal e tudo o mais. “Ah, mas a Defensoria não é 
contabilizada para isso”. Mas isso não quer dizer que não se tenha que fazer 
uma visão hoje de cautela. O Judiciário também tem que ter cautela, o 
Legislativo, o Tribunal de Contas, o Ministério Público. Inclusive, uma das 
propostas é criar um comitê – o governo deve mandar isso para a Assembleia 
Legislativa – dos poderes, com esses entes autônomos (Ministério Público, 
Tribunal de Contas e Defensoria), de modo a fazer uma execução fiscal, uma 
execução orçamentária coordenada. Porque em uma situação como esta não 
se faz assim, o Executivo nega aumento salarial, faz tudo, faz toda uma 
restrição, e o Legislativo triplica salários. A população olha para isso e fala: 
“O que está acontecendo?“. Tem que ter alguma coerência. Aí é que eu 
comecei com essa questão de ter autonomia, portanto, fazer uma política de 
Estado própria. Isso nem o Judiciário hoje faz. Vamos dizer assim: a separação 
tradicional de poderes. Quer dizer, tem mais três aí, depois dos três da 
Revolução Francesa. Executivo, Judiciário e Legislativo. Mas também hoje 
você tem mais três, isso dobrou: Tribunal de Contas, que se comporta como 
poder autônomo; Ministério Público, que se comporta como um poder 
autônomo; e a Defensoria, que também hoje já ensaia essa condição de poder 
autônomo. Eu digo “ensaia” porque é mais recente, ainda não formou, esse 
conceito não está totalmente formado. Mas está nesse caminho, e é correto que 
esteja. Mas nessas condições. Mas isso não quer dizer que estão divorciados 
da situação do Estado. [...] O objetivo, um pouco, dessa visão de um comitê 
que discute, efetivamente, a política fiscal do Estado não é atribuição só do 
Executivo, é de todo mundo. A responsabilidade da manutenção do Estado 
não pode ser tarefa exclusiva do Executivo. “Ah, eu tenho 5% do orçamento 
só, não estou nem aí”. Não pode ser assim, não pode ter uma casta. Então, eu 
acho que, em termos de formulação de uma política estratégica de um órgão 
autônomo, esse cuidado é importante. 

A realidade de restrições orçamentárias e financeiras representa um grande 

risco à nomeação de Defensores para todo o Estado de Minas Gerais. Novamente, é 

necessário que este debate seja aberto dentro da DPMG em busca de soluções efetivas. 

A não discussão de soluções e alternativas viáveis, que façam parte do Plano 

Estratégico, enseja severos riscos do descumprimento da Emenda 80, bem como da 

limitação de outras ações da DPMG. 

A posição da Fundação João Pinheiro em relação a tal temática envolve atuar 

dentro dos parâmetros da realidade. Primeiramente, existe o risco efetivo da estrutura 
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com Dativos provocar a captura de mercado para o processo de atendimento aos 

assistidos. Diante de tal cenário, um primeiro projeto a ser desenvolvido no contexto 

do planejamento estratégico deveria ser a realização de estudo sobre a viabilidade de 

inserção de Dativos na estrutura de atendimento jurídico aos cidadãos. Para tanto, 

sugere-se a realização de benchmarking em outros estados e a redação de relatório com 

perspectivas e possibilidades para a utilização de Dativos.  

Um segundo aspecto é encarar a realidade de restrição orçamentária da 

Administração Pública. As finanças públicas passam por um cenário caótico e essa 

realidade não mudará no curto prazo. Dessa forma, a ação viável é mudar a lógica de 

um Defensor - uma comarca. A DPMG precisa estudar arquiteturas organizacionais 

capazes de auxiliar no atendimento de múltiplas comarcas com os Defensores atuando 

em uma lógica regionalizada. Tal realidade pode ser vista como não ideal, mas é a 

única viável no atual cenário.  

 

7.3.2. Categoria Resultados – Qualidade da Assistência Jurídica 

A análise da categoria Resultados – Qualidade da Assistência Jurídica é talvez 

uma das mais importantes dentro do DPMG, notadamente porque o propósito básico 

do órgão é o atendimento ao assistido. O recorte parcial dos dez nós com maior volume 

de citações pode ser visto na Tabela 5. 

Na linha 1 da Tabela 5 podemos verificar o Nó LEG_Desafios da Deliberação 

011. Ele já foi discutido no item 7.3.1, razão pela qual não vamos tratá-lo novamente. 

Talvez uma das questões a destacar é o risco que a Deliberação 011 traz para a 

consolidação de uma ampla estrutura de atendimento para a DPMG, notadamente no 

interior. Já avaliamos que a vocação da Defensoria é o fortalecimento do atendimento 

extrajudicial. Dessa forma, a conformação da estrutura organizacional da DPMG deve 

considerar os melhores aspectos para a consolidação de métodos alternativos de 

solução de conflitos, em detrimento do judicial. Isso é vital para aumento da qualidade 

da assistência jurídica. 

Na linha 2 da Tabela 5, verifica-se um dos problemas centrais à qualidade do 

atendimento dentro da DPMG: a falta de rastreabilidade, fruto de sistemas 
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informatizados pouco integrados e autoalimentados. Vamos destacar dois pontos 

principais a este respeito.  

Tabela 5: Descrição Parcial dos Nós Livres de Qualidade de Assistência Jurídica 

NÓ DE ÁRVORE: RESULTADO 

SUBCLASSIFICAÇÃO DO NÓ DE ÁRVORE: QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA 

N Nome do Nó Livre Fontes Freq de 
Codificação 

Data de Criação 

1 LEG_Desafios da Deliberação 011 4 31 22/06/17 17:33 

2 ATENDE_Baixo Grau de Informatização e 
Rastreabilidade do Atendimento 

4 14 11/04/17 23:26 

3 ATENDE_Desafio de Acolher a População 
- Estrutura Precária 

3 13 10/04/17 11:30 

4 ACESSJUST_Amplitude das funções da 
Defensoria 

1 12 22/06/17 15:31 

5 ATENDE_Critérios para receber 
atendimento da Defensoria 

1 8 28/03/17 12:56 

6 DAT_Digitalização e Dativos para Acelerar 
a Capilarização da Defensoria 

2 7 22/06/17 17:26 

7 ACESSJUST_Benefícios e Desafios do PJE 1 6 10/04/17 20:59 

8 ATENDE_Falta de normatização no 
atendimento 

1 6 10/04/17 13:37 

9 COLETIVAS_Necessidade Estratégica de 
Ações Coletivas 

4 5 08/04/17 16:01 

10 PJE_Abrangência e Obstáculos aos 
Processos Eletrônicos 

3 5 22/06/17 17:41 

Fonte: Elaboração própria 

Primeiramente, o SIGED (Sistema Geral da Defensoria Pública de MG). Durante 

todo o período de coleta de dados foram comuns as menções ao sistema como a fonte 

de informações e dados estatísticos para o trabalho da Defensoria. Inclusive os mesmos 

dados são os balizadores do trabalho da Corregedoria dentro da DPMG. Entretanto, 

dois problemas centrais podem ser identificados no SIGED. 

 Os dados de atendimento são autoalimentados – os próprios Defensores são 

os responsáveis pela alimentação de dados no software. Em função disso, 

não há um padrão único de inserção dos dados de atendimento. Um 

Defensor pode optar por anotar tudo ao final de um mês após registrar todo 

o seu trabalho em papel. Outro, por sua vez, pode registrar diariamente o 
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andamento de seu trabalho. Essa ausência de padronização pode gerar 

inconsistências nas informações sobre os atendimentos da DPMG.  

 O SIGED é apenas um sistema de registro de atendimentos. O trabalho do 

Defensor não é feito “dentro” do Sistema. Em função disso, não há 

gerenciamento documental (toda a documentação fica no computador de 

cada Defensor) e inexiste rastreabilidade dos dados (não há como saber qual 

trabalho foi feito, quando foi feito, quem participou do trabalho), salvo se o 

Defensor anexar as manifestações no cadastro do assistido. 

Percebe-se, portanto, que o principal sistema de informações da DPMG 

apresenta severas limitações para o andamento dos trabalhos. Embora já exista ciência 

de tal fato dentro da Defensoria, as ações para aquisição/implantação de um novo 

sistema ainda estão em um ritmo aquém das necessidades, notadamente em razão das 

restrições orçamentárias da instituição.  Por óbvio, tal cenário prejudica a qualidade 

da assistência jurídica.  

Em segundo lugar, o baixo grau de informatização da DPMG provoca 

variabilidade da sistemática de atendimento em Belo Horizonte e nas demais cidades 

do Estado.  Em diversas comarcas há um grande desafio em receber a população em 

localidades com a estrutura precária e não é diferente em relação aos sistemas 

informatizados. A esse respeito um dos entrevistados destacou: 

Por isso eu falei para o Marconi, como nós estamos pensando em 
planejamento estratégico, a (nome da Defensora) traz a realidade de (nome da 
cidade), que é região metropolitana. E há dificuldade de acesso da zona rural 
de uma cidade que é região metropolitana, imaginem isso no Vale do Mucuri, 
imaginem isso no Norte de Minas. Tinha sete cidades com Teófilo Otoni, 
sendo que tinha cidades que, de carro, nós gastávamos 1h30; de ônibus, eram 
2h30. Então, era muito sacrificante, e a população, extremamente carente, que 
eu acho que é uma realidade muito importante dessas regiões. E nós 
ficávamos nessa ideia, “vamos tentar atender lá, vamos tentar fazer mais, 
vamos ver o que a gente consegue”. 

Em Belo Horizonte existem softwares para gerenciamento de filas e registro de 

atendimentos. Contudo, essa não é a realidade da maior parte das localidades. Dessa 

forma, grande parcela de todos os registros de atendimento realizados são feitos em 

papel e não estão informatizados. Perde-se a rastreabilidade e a capacidade de uma 

base de dados com os registros históricos de todo o processo de atenção à população.  
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Ainda em relação a sistemas informatizados e canais de atendimento, um 

grande desafio é a inexistência de atendimento telefônico para os assistidos. Uma das 

questões suscitada em relação ao tema é se ele seria apropriado, pois seria um filtro 

para as demandas e, em tese, tornaria a Defensoria menos acessível ao não permitir 

que o assistido vá até o local da DPMG. Entretanto, este argumento é frágil.  

Primeiramente porque a implantação do serviço telefônico não exclui o 

presencial. Dessa forma, não há impedimento para que o cidadão se desloque até a 

Defensoria. Na verdade, amplia-se o atendimento na medida em que é disponibilizado 

um canal adicional. Ademais, respeita-se o assistido porque é oferecida a opção de 

informação sem a necessidade de geração de filas nas portas dos prédios da DPMG. A 

respeito da ampliação do atendimento aos assistidos, um dos entrevistados destacou: 

Se vêm 50 pessoas à minha Defensoria, à minha comarca hoje, eu acabo 
atendendo menos da metade disso. E para virar assistência jurídica integral 
mesmo são 20% dessa demanda. Então, eu acho que o grande desafio é 
conseguirmos o acolhimento da população. Porque a população tem que 
confiar na Defensoria e ver que ali ela tem acesso. Não basta saber que tem 
um Defensor de qualidade, um Defensor qualificado, que vai fazer o 
atendimento, mas ele não tem acesso a esse atendimento, porque tem um 
gargalo de número de senha, um gargalo, às vezes, do local, de identidade da 
própria Defensoria. [...] Então, eu acho que o grande desafio está antes da 
assistência jurídica integral, essa abertura de acolhimento. Eu acho que nós 
temos que avançar muito nisso. 

Outro dos respondentes afirmou: 

Então, primeiro, o gargalo do atendimento se chama fila, se chama espera, o 
que contribui para um atendimento não tão humanizado. Aos olhos de toda 
a instituição. Eu acho que todo mundo que está aqui concorda com isso, que 
nós precisamos. Mas também todo mundo que não basta a nossa vontade, é 
necessário também verbas, porque nós trabalhamos com o pires na mão ali 
toda a hora. 

Dessa forma, a importância do atendimento por telefone acaba se justificando 

facilmente.  

Essa primeira orientação nós não conseguimos prestar com esse “129” porque 
nós temos uma telefonista apenas, uma de manhã e uma à tarde. Por isso que 
nós queremos implementar, a instituição como um todo, a Defensora Pública 
Geral e agora o Subdefensor. Ele deseja implementar esse CRC, que é o 
atendimento agendado, exatamente para facilitar esse primeiro atendimento. 
Já receberia informação primária, documentos necessários. Existe um 
quantitativo grande de atendimentos que são feitos que não precisam ser 
atendidos, o que é exatamente isso que a (nome do entrevistado) disse. 
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Andamento processual. O andamento processual é só usar a internet. O 
assistido pode consultar por telefone, mas ele não sabe fazer. Então, nós temos 
que prestar a informação. Lista de documentos, não precisa ninguém vir aqui 
para esperar na fila. Horário de atendimento, qual é o Defensor, esse tipo de 
atendimento pode ser por telefone e é recomendado que seja feito, para 
diminuir o atendimento aqui. 

Contudo, os problemas de atendimento não se limitam às dificuldades com 

softwares ou à ausência de uma Central de Atendimento. Nas linhas 3, 8 e 9 da Tabela 

5 vemos relatadas dificuldades com a estrutura existente, com a falta de padronização 

e normatização para o trabalho, bem como a necessidade de adoção de estratégias 

otimizadoras, como as ações coletivas. Existe déficit de Defensores em muitas 

localidades. Em outras, há falta de pessoal administrativo e uma dependência grande 

do Executivo, que “empresta” funcionários da prefeitura. Foram inúmeros os 

depoimentos retratando tais problemas. Separamos apenas alguns trechos como 

exemplo.  

Você tocou em um ponto que, para mim, é a prioridade. O que é o fim da 
Defensoria? É o assistido, são as pessoas que precisam de nós. E eu acho 
degradante, desumano, em todos os lugares. Em (nome da cidade) as pessoas 
estavam chegando ao meio-dia do dia anterior para atendimento às 9h da 
manhã. E com três meses de funcionamento, três meses de Defensoria. 
 
Eu não sei em Belo Horizonte, mas eu tenho certeza de que em outras 
comarcas que têm Defensoria Pública a grande deficiência está na recepção, 
que é o cartão de visita da nossa instituição. Se um assistido é tratado mal 
aqui. Se dez forem tratados bem, não vai mudar nada, mas, se um for tratado 
de forma deseducada, vai ter uma repercussão danada. 
 
Nós ainda temos essa diferença. O Defensor de Ituiutaba atende diferente do 
Defensor de Teófilo Ottoni. Isso não pode acontecer, principalmente, em áreas 
próximas. Aqui em Belo Horizonte mesmo dá muito problema. O Defensor 
de Neves atende de um jeito, o de Contagem de outro e o de Betim de outro. 
O assistido recebe atendimentos distintos. 
E a outra coisa talvez, que eu verifiquei quando assumi a coordenação, há dois 
anos, é a falta de uma normatização dentro do próprio atendimento, porque 
cada Defensor que chega vem colocando uma regra que ele acha mais 
adequada ao jeito dele e à necessidade do serviço. 
 
Aí a situação é mais difícil, porque tem uma série de comarcas que têm uma 
ou duas pessoas, então, isso fica mais difícil. Se é um Criminal ou Cível, nem 
é vantajoso haver o compartilhamento, e isso pode implicar em perda da 
eficiência e da qualidade do serviço. O cara está lá só com homicídio e vai ter 
que fazer um júri? Enfim, isso tem que ser visto. 
 
O que acontece? O perfil os conflitos judiciais hoje ainda é um perfil 
individualizado, nós atuamos ainda muito no varejo. Diante desse quadro 
insuficiente de profissionais, tem que ser inteligente nas escolhas. Então, eu 
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acho que nós temos que privilegiar, talvez priorizar, a atuação massificada, o 
processo em massa, tutela coletiva de ações. Porque conseguem atingir um 
número maior de beneficiários com menor esforço. Então, eu acho que esse é 
um aspecto importante. 
 
É uma questão que dá visibilidade para a instituição, uma ação civil pública, 
geralmente, tem ampla repercussão. E tem o benefício direto, atinge um 
número maior de beneficiários. Então, eu acho que essa realidade ainda não 
foi bem compreendida aqui dentro da Defensoria, em virtude de toda essa 
cultura litigante, de todo o perfil do sistema de Justiça. Não é só o problema 
da Defensoria, mas da magistratura também. 

Outros pontos poderiam ser destacados, mas está clara a necessidade de 

institucionalização de uma política de atendimento. A DPMG precisa estabelecer 

critérios claros de priorização dos investimentos em atendimento aos assistidos. Isso 

envolve: 

 Definição das áreas de ação prioritárias. 

 Institucionalização de ações coletivas e extrajudiciais. 

 Padronização dos processos de atendimento. 

 Informatização do trabalho de atenção ao assistido, permitindo 

rastreabilidade dos dados.  

Outro ponto a ser destacado é a necessidade de articulação com outros poderes 

para a racionalização dos processos de atendimento. É fundamental falar em 

articulação com o Executivo Estadual. A DPMG aparece apenas timidamente no 

PPAG. Dado que a ação extrajudicial é relevante, ela deveria ser conduzida por meio 

de inserção no contexto das Políticas Públicas.  

Um dos temores da Defensoria neste sentido é a perda de sua autonomia. 

Entretanto, não acreditamos que esse seja um risco real. A atuação estatal efetiva 

envolve trabalho em rede e por meio de políticas horizontais. Isso não significa 

sacrificar a autonomia dos atores, mas permitir compartilhamento de recursos e de 

informações com vistas à maior efetividade dos resultados. Acreditamos que a DPMG 

deve exercer alto protagonismo na busca de soluções conjuntas com o Executivo 

Estadual.  

No próximo tópico abordaremos com um pouco mais de profundidade os 

dilemas de Comunicação e Relacionamento entre a DPMG e os demais poderes 
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instituídos.  

 

7.3.3. Categoria Processos Internos – Comunicação e Relacionamento 

A partir da análise da Categoria de Resultados – Comunicação e 

Relacionamento, é possível examinar a percepção dos entrevistados quanto à situação 

e os desafios impostos sobre a Defensoria Pública na articulação com os três níveis de 

Poderes e também com os demais órgãos governamentais. A Tabela 6 dispõe em 

ordem decrescente os dez primeiros nós livres com maior número de referências nas 

entrevistas realizadas em relação ao referido nó de árvore. 

Observando os dados dispostos na Tabela 6, nota-se que, entre os tópicos 

mencionados mais relevantes, encontram-se os desafios e conflitos dispostos pela 

articulação com outros órgãos, dentre os quais se encontram as Prefeituras, o Tribunal 

de Justiça, Ministério Público, e os Poderes Judiciário e Executivo, especialmente.  

Quanto a estas relações, inicia-se a discussão com a percepção da necessidade 

de desenvolvimento de uma articulação mais estruturada entre a Defensoria e o 

Judiciário. Como já havíamos tratado no item 7.3.2, a ausência de uma maior 

aproximação acaba por impactar o melhor aproveitamento de benefícios conjuntos ou 

mesmo proporciona efeitos negativos em ambas as instituições. O caso do PJE é 

emblemático neste contexto.  

O Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJE) foi desenvolvido pelo Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ) em parceria com os Tribunais e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB) e teve seu uso instituído no âmbito judiciário através da Resolução nº 185 

de 18 de dezembro de 2013. Criado com o objetivo principal de “manter um sistema 

de processo judicial eletrônico capaz de permitir a prática de atos processuais, assim 

como o acompanhamento desse processo judicial [...]” (CNJ, 2013), o PJE é utilizado 

tanto pelo Tribunal de Justiça quanto pelo Judiciário de forma geral. Entretanto, sua 

implantação acontece de forma top-down, muitas vezes sem respeitar as 

particularidades e condições infraestruturais de outros entes da Administração 

Pública, como no caso da DPMG. 
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Tabela 6: Descrição Parcial dos Nós Livres de Comunicação e Relacionamento 

NÓ DE ÁRVORE: PROCESSOS INTERNOS 

SUBCLASSIFICAÇÃO DO NÓ DE ÁRVORE: COMUNICAÇÃO E RELACIONAMENTO 

N Nome do Nó Livre Fontes 
Freq de 

Codificação 
Data de Criação 

1 ARTIC_Desafios na Articulação com o Executivo 11 76 27/01/2017 20:09 

2 ARTIC_Conflitos na Articulação com o Judiciário 
6 14 10/04/2017 16:58 

3 ARTIC_Desafios da Articulação com o MP 4 10 10/02/2017 10:22 

4 ORÇA_Ausência de Recursos Financeiros no 
Estado 

4 10 22/06/2017 17:37 

5 CARRDEFENSOR_Discussão Salarial e sua 
Conexão-Desconexão com a Realidade do Estado 5 9 22/06/2017 17:09 

6 ARTIC_Aritculação entre DPMG e Judiciário de 
Maneira Ad Hoc 2 7 14/04/2017 13:47 

7 PAPEL_Cidadão e Defensores Desconhece 
Defensoria 

4 7 18/03/2017 16:33 

8 ARTIC_Articulação entre DPMG e TJ promovida 
pelo PJ 1 6 14/04/2017 11:41 

9 ARTIC_Antagonismo entre Defensoria e 
Prefeituras 1 5 09/04/2017 23:23 

10 PAPEL_Resistência de Outras Corporações e 
Leitura Pejorativa da DPMG 3 5 27/01/2017 20:24 

 Fonte: Elaboração própria 

O impacto mais notório é que houve uma mudança nas rotinas de trabalho dos 

Defensores, com os profissionais tendo que se adaptar ao fluxo proposto pelo 

Judiciário no PJE. Conquanto seja natural essa realidade, uma vez que o Processo 

Judicial Eletrônico visa a agilização da estrutura de atendimento do Judiciário, sua 

implantação deveria estar vinculada à realidade de órgãos como a DPMG, uma vez 

que esta presta um sólido serviço aos cidadãos e tem diversas particularidades que 

eventualmente não foram consideradas no referido processo.  

Dessa forma, o uso do PJE trouxe à reboque uma série de novas rotinas e 

atribuições, sem considerar-se, à priori, se a estrutura da Defensoria estava adaptada 

às exigências do Processo Judicial Eletrônico. Embora o Judiciário tenha percebido 

alguns erros cometidos e estabelecido o comitê do PJE com o intuito de permitir maior 

articulação com os demais poderes, nota-se que a atuação das Defensorias deve ser 
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mais efetiva no cenário nacional. No âmbito da mudança do SIGED, haverá uma 

necessidade de ampla articulação estratégica com o Judiciário, em especial em razão 

da necessidade futura de interoperabilidade. Dessa forma, vê-se que o Judiciário não 

atuou de forma amplamente coordenada com a DPMG no lançamento do PJE. 

Para além do simples exemplo do PJE, talvez o ponto em que sejam mais ricas 

as possibilidades de articulação entre DPMG e o Judiciário seja na temática das ações 

extrajudiciais, que são um aspecto muito importante para ambos, uma vez que, se 

incentivadas e tratadas como prioridade, são capazes de reduzir as demandas judiciais 

e assim promover a redução de gastos estatais e a morosidade dos processos, além de 

permitir ao cidadão acesso mais rápido e efetivo à Justiça.  

E além disso a questão que nós sabemos que é o mais importante, que é o 
extrajudicial, que é desafogar essa questão que temos no Judiciário, como o 
Judiciário está hoje. 
 
É importantíssimo, porque essa ação extrajudicial, além de ser instrumento de 
acesso à Justiça do cidadão [...] é um fator de inibição da judicialização, que em 
todas as áreas se expandiu muito. [...]. Essa atuação extrajudicial, tanto da 
Defensoria quanto do Ministério Público, é fundamental para se resolver 
conflitos sem precisar haver a judicialização. [...]. Esse trabalho é fundamental. 

 

Novamente, reforça-se a necessidade de institucionalização da ação 

extrajudicial dentro da Defensoria, mas agora em conjunto com o Judiciário. Tal 

processo permitiria maior direcionamento de recursos, bem como a articulação mais 

efetiva com outros poderes.  

Outros órgãos cujas relações e sua consequente capacidade de articulação com 

a Defensoria interferem diretamente nos serviços proporcionados por ela, são as 

Prefeituras dos municípios aonde há a presença da DPMG. Pelo aspecto positivo, 

identifica-se que as Prefeituras representam um papel importante no provimento de 

infraestrutura física e no fornecimento de profissionais de atividades meio, uma 

grande carência no âmbito da Defensoria identificada pelos entrevistados. 

No entanto, identifica-se uma situação paradoxal, pois se por um lado as 

Prefeituras desempenham um papel de amparo ao trabalho do Defensor, por outro 

percebe-se pouca compreensão por parte das mesmas quanto aos objetivos e 

atribuições da Defensoria.  
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É relatada grande dificuldade de comunicação entre DPMG e Prefeituras para 

solução de conflitos, bem como a ocorrência da construção de uma relação de 

antagonismo quando necessária por parte da Defensoria qualquer tomada de posição 

que acarrete em ônus ou se mostre de alguma forma contrária aos interesses 

municipais. A situação relatada é exposta da seguinte forma: 

Na medida em que o Defensor chega ao interior, faz essa parceria [para 
aquisição de profissionais em área meio] e recebe benefícios do Executivo local, 
ele se coloca em uma posição meio delicada na hora que tem de judicializar ou 
tomar medidas mais contundentes contra o próprio Executivo. 

 
Por exemplo, o caso de (nome da cidade) foi um caso em que os Defensores 
começaram a judicializar ações na área de saúde, e toda a estrutura da 
Defensoria Pública é custeada pela municipalidade. Em razão dessa atuação, o 
prefeito, simplesmente, desmantelou, retirou todos os servidores, e isso 
resultou, inclusive, no fechamento da Defensoria de (nome da cidade).  

 
Eu acho que o grande problema é exatamente esse, porque, como a Defensoria 
ainda é carente de estruturação nessas áreas administrativas e de suporte da 
atividade do Defensor Público, ela se vê forçada a estabelecer essas parcerias. 

 

Comparativamente, demonstra-se que o mesmo comportamento não é 

observado em outros entes federados.  

[...] eu vejo o município mais refratário a essa interface, essa questão de 
cooperação do que o Estado. O Estado já entende a Defensoria como quem está 
exigindo o cumprimento de um direito, e tenta negociar aquilo. O município, 
não. 

 

Assim, ressalta-se a necessidade de uma posição ativa, que vise esclarecer as 

Prefeituras quanto aos objetivos da Defensoria Pública e as limitações que estes 

acarretam, mas que em última instância trabalham conjuntamente ao governo 

municipal para a prestação de serviços e garantia de direitos à população, de forma 

alguma impedindo uma articulação profunda e de caráter cooperativo entre os órgãos.  

Ressalta-se que os desafios da articulação entre a DPMG e o Poder Executivo 

recebem destaque, pois sua frequência de menções ultrapassa em muito os demais nós 

elencados, representando uma proporção de mais de 540% em relação ao segundo 

colocado, os conflitos relativos à comunicação entre a Defensoria e o Poder Judiciário. 

Além disto, nota-se também que é o único aspecto citado por todas as fontes 
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entrevistadas. Desta forma, a relação atualmente estabelecida entre a DPMG e o 

Executivo se constitui no aspecto de maior relevância da categoria analisada. 

Dado que foi alterada a antiga legislação estadual que regia os parâmetros de 

funcionamento da DPMG, o novo ordenamento jurídico em vigor, a Lei 

Complementar nº 141 de 13 de dezembro de 2016 ratificou a autonomia funcional da 

Defensoria de Minas Gerais, modificando sua configuração no cenário institucional 

que era anteriormente definida pelo Art. 2º da Lei Complementar nº 65 de 16 de janeiro 

de 2003, como:  

Art. 2º – A Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais é órgão autônomo 
integrante da Administração Direta do Poder Executivo e vinculado à 
Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos Humanos, nos termos desta lei 
complementar, ou ao órgão que vier a sucedê-la. (MINAS GERAIS, 2003) 

 

E passou então a ser declarada pelo Art. 1º da nova lei a partir da seguinte 

redação: 

Art. 1º – O art. 2º da Lei Complementar nº 65, de 16 de janeiro de 2003, passa 
a vigorar com a seguinte redação: "Art. 2º – A Defensoria Pública do Estado 
de Minas Gerais é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do 
Estado, dotada de autonomia funcional administrativa, financeira e 
orçamentária, sem subordinação nem vinculação a órgão da administração 
pública.". (MINAS GERAIS, 2016) 

 

Para se ter uma ideia da relevância da autonomia da DPMG na percepção dos 

entrevistados, a Figura 33 mostra a árvore de frases dos respondentes em que houve 

alguma menção do termo autonomia.  

 

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?num=65&ano=2003&tipo=LCP
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Figura 33: Árvore da Palavra “Autonomia” Gerada pelo NVIVO 

 

Fonte: Elaboração própria 

Portanto, uma vez desvinculada a DPMG da Administração Direta do Poder 

Executivo, é alterada sua dinâmica de interação e seu papel no contexto das políticas 

públicas do Estado. Deste modo, sendo esta uma relação instituída e modificada 
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através de dispositivo legal em período muito recente, justifica-se que o Executivo seja 

então o canal de articulação mais conturbado da Defensoria atualmente.  Quanto a este 

novo status da Defensoria, foi dada a seguinte declaração por parte de um dos 

entrevistados: 

[...] o órgão, a instituição Defensoria, essa dita autonomia, ela tem que ter até 
autonomia mesmo, pela natureza da atuação dela, porque muitas vezes ela 
litiga contra o Estado. O cidadão que quer um direito do Estado e é negado 
ele vai à Defensoria Pública porque não tem como pagar um advogado. E 
existem muitos casos. Então, não há possibilidade de o Defensor Público ter 
coibida essa atividade dele. Porque, se ele culpa o Estado, evidentemente, ele 
tem que ter algum tipo de garantia, algum tipo de autonomia. Mas não pode 
ser uma política divorciada do setor público. Ele tem uma obrigação com as 
políticas públicas.  

 

Percebe-se uma concordância quanto à importância da garantia de autonomia 

à Defensoria, devido ao papel desempenhado pelo órgão, que muitas vezes trabalha 

numa relação antagonista ao Estado. Por outro lado, demonstra-se também a 

preocupação em garantir que a concessão da autonomia não tenha como consequência 

a dissociação da atuação da Defensoria com as políticas públicas do Executivo, mas 

sim que haja o desenvolvimento de uma postura que permita promover o alinhamento 

de ambos na garantia das prioridades do Estado, e consequentemente, em benefício 

dos cidadãos.  

No contexto das políticas públicas expostas no PPAG, a participação da DPMG 

é residual. Apesar de todo o esforço realizado pela DPMG para articular-se com o 

Executivo Estadual em ações de atendimento aos assistidos, essa articulação ainda não 

foi inserida no sistema de planejamento estadual.  

Urge, portanto, como parte do Planejamento Estratégico, discutir novas formas 

de articulação com o poder Executivo para as demandas orçamentárias da DPMG.   

 

7.3.4. Categoria Processos Internos – Eficiência e Eficácia 

Analisando as implicações observadas na Categoria de Resultados – Eficiência 

e Eficácia, é possível identificar os principais pontos pautados pelos entrevistados 

como impactantes na capacidade da DPMG em trabalhar de forma eficiente e eficaz. 

Na Tabela 7 encontram-se descritos os nós produzidos por meio das entrevistas 
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colhidas, observadas mais uma vez, a frequência e o quantitativo das fontes que os 

mencionam.  

 Tabela 7: Descrição Parcial dos Nós Livres de Eficiência e Eficácia 

NÓ DE ÁRVORE: PROCESSOS INTERNOS 

SUBCLASSIFICAÇÃO DO NÓ DE ÁRVORE: EFICIÊNCIA E EFICÁCIA 

N Nome do Nó Livre Fontes 
Freq de 

Codificação 
Data de Criação 

1 CARRMEIO_Carência de Carreira Meio para 
Suporte ao Defensor 

9 43 
18/03/2017 17:12 

2 INFRA_Desafios de Estrutura Limitando os 
Trabalhos 

10 29 22/06/2017 17:29 

3 CARRDEFENSOR_Produtividade e Avaliação de 
Desempenho 

4 21 28/03/2017 12:29 

4 CARRMEIO_Volume de Demandas para 
Assessoria de Comunicação 

1 15 22/06/2017 17:22 

5 PLAN_Necessário Planejamento para Direcionar 
DPMG 

4 12 10/04/2017 14:52 

6 DAT_Digitalização e Dativos para Acelerar a 
Capilarização da Defensoria 

2 7 27/01/2017 20:19 

7 EXTRAJUD_Necessidade de ampliação do papel 
da Defensoria de forma a englobar o extrajudicial 

1 7 22/06/2017 17:28 

8 EXTRAJUD_Dificuldade dos Defensores em 
Construir um Visão Extrajudicial 

2 6 22/06/2017 17:27 

9 
PRIOR_Prioridades da Área Meio 4 6 26/01/2017 15:16 

10 INFRA_Demanda excessiva em relação à 
estrutura disponível 

1 5 22/06/2017 17:29 

Fonte: Elaboração própria 

A observação da Tabela 7 permite verificar que, na percepção dos entrevistados, 

os principais pontos a serem observados são relativos às carreiras existentes na 

Defensoria (ver linhas 1, 3 e 4 da Tabela 7). Foram mencionadas a Carreira do Defensor 

e especialmente a Carreira Meio, cuja carência de pessoal foi identificada como o maior 

empecilho no trabalho da DPMG e cuja frequência de codificação acontece num total 

de 43 vezes (ver linha 1 da Tabela 7). Destaca-se que quase todos os entrevistados 

mencionaram o problema de estrutura na carreira meio e acreditamos que aqueles que 

não mencionaram, não o fizeram por não pertencerem à estrutura da DPMG. 

Ao se analisar as entrevistas, percebe-se menção frequente à falta de pessoal 
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alocado em área meio para o cumprimento das demandas referentes aos serviços da 

DPMG. Foram destacadas a falta de profissionais nas áreas de estatística, comunicação 

de mídias, tecnologia da informação, psicólogos, assistentes sociais, serviços gerais e 

assessoria administrativa, etc. Esta carência se torna ainda mais crucial quando é 

observada a situação das comarcas no interior. Nestas, inclusive, faltam estagiários. 

É importante notar que o estagiário está longe de ser solução para a DPMG. Pela 

própria natureza da atividade, o estágio deve ser utilizado para aprendizado de quem 

ocupa a função. No caso da Defensoria, muitas vezes estão sendo utilizados como 

solução para a falta de recursos. Embora seja um recurso interessante, útil e flexível, 

denota-se a impossibilidade da utilização dos cargos de estagiário como suplentes 

definitivos da carência de uma carreira meio bem estruturada e com corpo 

representativo suficiente para a demanda.  

Além disso, há alta rotatividade em cargos de estágio. Dessa forma, ainda que 

seja uma solução, somente o será durante um período de tempo relativamente curto, 

tornando a procura por pessoal um exercício sazonal. Tal realidade onera o Defensor, 

que tem que buscar um novo estagiário além de realizar treinamentos recorrentes de 

nova mão de obra.  

 Assim, como causas da situação, e consequentemente pontos a serem atacados, 

foi citada não só a falta de recursos financeiros para contratação de pessoal, mas 

especialmente a falta de uma carreira meio bem estruturada. 

Em sua entrevista, o representante do Ministério Público relatou como acontece 

no órgão.  

Temos carreiras apartadas. Aqui tem dois cargos, basicamente, de servidores, 
que são os oficiais do Ministério Público, que fazem aquele serviço 
administrativo burocrático; e a carreira de analista, que é muito concentrada 
nos analistas do direito, mas tem várias especializadas que atuam nesses 
Centros de Apoio, como engenheiro, geólogo e, até dentro da instituição, 
bibliotecário. Mas 90% são de analistas em direito, que ajudam a fazer os 
processos propriamente, dar parecer etc. Então tem essas duas carreiras e 
poucos cargos de nomeação. São 98 em um universo de 3.000. 

 

Já no Judiciário fez-se a opção por preencher grande parte das funções 

administrativas com cargos de recrutamento amplo: 
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O Judiciário já fez a opção pelo recrutamento amplo, e realmente se mostrou 
muito mais vantajoso, por vários motivos. Não impacta na repercussão 
previdenciária futura, não é beneficiado com plano de carreira, é uma pessoa 
de livre escolha que fica responsável. Pelo volume de serviço, por exemplo, se 
você não tiver esse assessoramento, você não dá conta. 

  

Fato é que os entrevistados apontaram que a falta de uma carreira na área meio 

representa hoje um grande obstáculo à eficiência e eficácia das ações da DPMG, 

comprometendo o atendimento e a prestação de serviço de qualidade ao assistido. Em 

um dos depoimentos, um dos entrevistados destacou que há a necessidade de se 

mapear as demandas por servidores da área meio na DPMG.  

Eu acho que é a hora de apresentar um estudo. Nós não temos esse estudo. Eu 
não tenho um mapeamento da Defensoria, com as atribuições, onde precisaria 
ter analista, técnico, funcionário, estagiário. Tem que ter um mapeamento. O 
mapeamento é o mínimo para começar a negociar. Quando formos pedir 
Defensor, tem que estar pronto isso. 

   

Embora a proposta seja interessante com vistas ao quadro atual de demandas 

para servidores da área meio, já há o projeto de lei para Carreira Meio na Assembleia 

Legislativa, fato que de alguma forma já baliza o número de servidores que poderiam 

compor a DPMG.  

Em contato com a assessoria de planejamento, houve o esclarecimento de que 

foi realizado mapeamento das necessidades de servidores por comarcas, quando do 

início das discussões internas da elaboração do texto da área meio.   

Na linha 2 da Tabela 7 nota-se outro nó livre que obteve um número alto de 

referências nas entrevistas: desafios de estrutura limitando os trabalhos. Entre os 

problemas de falta de estrutura citados estão a falta de estrutura física, como materiais, 

equipamentos e instalações adequadas, a presença insuficiente da Defensoria em 

comarcas, especialmente naquelas localizadas em municípios afastados da Região 

Metropolitana e com baixo IDHM (apresentando, portanto, as maiores demandas 

sociais), e a falta de pessoal necessário para o atendimento das demandas de forma 

geral, que engloba novamente a questão da carência de profissionais de carreira meio.  

 Trechos das entrevistas com os participantes da pesquisa mostram pontos 

importantes na percepção de cada um deles:  
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Porque com a falta de estrutura da Defensoria nós, Defensores, ficamos 
obrigados a um aspecto da nossa atividade: a atividade jurídica. Atuar em 
processo judicial é uma das funções institucionais da Defensoria Pública, e hoje 
o fato de nós não termos estrutura – não digo só Defensores, estrutura de 
material, estagiário, servidor – que nos permite fazer conciliação, mediação, 
educação em direitos, palestras, enfim, atuar na parte que, efetivamente, vai nos 
desvincular da carreira privada de advocacia. 
 
Se hoje os 660 Defensores tivessem, cada um deles, um servidor, um assessor e 
um estagiário, os 660 Defensores já conseguiriam atender, nas suas respectivas 
áreas, 100% da demanda. E essa demanda coletiva é a demanda por orientação 
jurídica, a demanda por atendimento jurídico, a demanda por educação em 
direito, a demanda forense. Isso tudo seria impossível de atender. O que 
acontece hoje é que o Defensor, quando está em audiência, o serviço dele está 
parado.  
 
Em Minas Gerais são 853 municípios, são mais de 300 comarcas, e muitas delas 
não têm Defensoria. Inclusive, algumas onde há uma demanda social, porque 
o Estado tem uma disparidade social muito grande. No Sul de Minas tem 
municípios com um certo IDH maior. No Jequitinhonha e no Norte já é um 
panorama completamente diferente. E às vezes nessas comarcas que têm as 
maiores demandas sociais não temos um Defensor de carreira. 

  

Contudo outros fatores são limitadores à Eficiência e Eficácia da DPMG na 

execução de seus processos internos. Para evitar a repetição de pontos já tratados e 

evitar nos alongarmos demais no tópico em questão, vamos apresentá-los de forma 

um pouco mais sucinta.  

Em primeiro lugar, observa-se a fragilidade em práticas de planejamento e 

gestão. Assim como o planejamento estratégico é uma necessidade na DPMG, a 

instituição tem carência de planos táticos para sua operação. O PGA, que é o 

instrumento de Planejamento com maior grau de estruturação, sempre foi construído 

com base em uma lógica muito pontual. O volume imenso de ações que são 

“planejadas” é virtualmente impossível de ser executado. Além disso, faltam planos 

para áreas específicas como logística, infraestrutura, tecnologia da informação, dentre 

outras. Dessa forma a Defensoria acaba fazendo o orçamento anual e não o 

planejamento anual. Em outras palavras, as ações refletem a quantidade de dinheiro e 

não um planejamento estruturado. 

Em grande medida, a falta de planejamento em áreas táticas reflete a falta de 

uma visão estratégica clara que consolide as prioridades e linhas de ação mais 

importantes (ver linha 5 da Tabela 7). A esse respeito um dos entrevistados destacou: 
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O problema de gargalo, dos mesmos problemas relatados. Eu falo que eu sinto 
falta, para uma pessoa que está entrando: a falta de uma agenda própria da 

Defensoria Pública. E passa por um pouco disso de ficarmos atuando, o juiz 
manda te chamar lá. A nossa deliberação segue à risca a do Judiciário. E como 
a nossa instituição tem um orçamento que é décimo ou talvez muito menor do 
que o do Judiciário... Se o Judiciário já está estruturado e quer expandir a 
atuação jurisdicional, a Defensoria não tem possibilidade ou tem possibilidades 
ínfimas de alcançar. Então, se tentarmos atender a demanda do Judiciário, não 
vamos chegar a um status nunca, a Emenda Constitucional 80 talvez vai ser 
uma promessa irrealizável. Vai ser até ruim, eu acho, institucionalmente, para 
a Defensoria Pública, porque nós somos autônomos. Então, eu acho que a 

Defensoria Pública tem que entender as suas agendas. (Grifo nosso) 

Ou ainda: 

Mas eu acho que passa por aquilo que eu falei de uma ideia macro: tem que ter 
uma agenda, para a Defensoria poder dar a escolha de prioridades dela. As 

necessidades são sempre infinitas, mas se tentarmos preencher dentro do 
Judiciário cada cargo em um Estado do tamanho de Minas Gerais, a Defensoria 
nunca vai conseguir implementar “nós vamos atender dessa forma, nós vamos 
atender assim”, porque sempre vai ter uma demanda imprescindível 
precisando de preenchimento naquela Vara. (Grifo nosso) 

 

Nota-se que é fundamental que essa agenda aconteça de forma participativa e 

por meio de um profundo diálogo dentro da instituição.  

Eu acho que você, no mínimo, compartilhar isso e fundamentar as suas 
conclusões para que haja compreensão, no mínimo, isso tem que haver. Dividir 
o que está se buscando fazer, eu vejo isso uma coisa difícil de se fazer, mas que, 
se for bem-feita e o resultado for aquele que se buscar, vai ser proveitosa, que é 
trazer algum grau de coesão, o que significa aderir àquilo que está se buscando 
e diminuir a resistência. Então, eu acho que deve haver isso. 

 

Entretanto o que se vê é uma DPMG que age de maneira ad hoc. Há quem 

priorize o trabalho extrajudicial, há quem valorize o judicial, há quem acredite que 

precisa atuar em núcleos, há os que pensam que a atuação está correta como acontece 

hoje, etc. Nesse cenário de falta de visão de médio e longo prazos, não há como criar 

eficiência e eficácia operacional. 

É importante destacar ainda a baixa maturidade em processos de negócio. Não 

há processos mapeados dentro da DPMG. Em não havendo, por óbvio o seu 

gerenciamento não é sistemático. Apenas a título de exemplo, destaca-se o item 7.3.2 

deste relatório, em que houve a menção da inexistência de uma Política de 

Atendimento padronizada. E se é assim na linha de frente, quanto mais no back office. 
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Uma realidade marcada pela baixa maturação de processos deixa muito a desejar em 

relação a Eficiência e Eficácia Operacional.  

É importante apontar que a realidade do parágrafo supramencionado coloca em 

sério risco ainda a iniciativa de um sistema informatizado robusto para substituir o 

SIGED. Soluções de software desconectadas de modelos maduros de processos tendem 

a custos e prazos de implementação altos. Ademais, geram resultados subótimos pela 

desconexão entre as necessidades dos usuários (que somente pode ser conhecida em 

leituras de processos robustas) e as funcionalidades do sistema.  

 Outro ponto elencado para análise, identificado em mais de 20 citações, é 

referente à produtividade e à avaliação de desempenho dos próprios Defensores. Os 

modelos de apuração de produtividade existentes dentro da DPMG são frágeis, 

realidade comum no serviço público.  

Novamente, aqui encontra-se outro severo gargalo em relação à Eficiência e 

Eficácia Operacional. Não há que se falar em efetividade em organizações que não 

avaliam o desempenho de seus membros. O acompanhamento do trabalho dentro da 

DPMG é feito por meio das informações inseridas em um sistema autoalimentado, sem 

critérios claros para avaliação da qualidade do trabalho.  

Por fim, outro ponto que foi abordado como insatisfatório e promotor da 

redução da eficiência do trabalho realizado na DPMG foi a dependência ou a 

vinculação de determinadas atividades a indivíduos específicos. Novamente, aqui há 

o reflexo da baixa institucionalização de processos de trabalho, bem como da gestão 

do conhecimento.  

 

7.3.5. Categoria Processos Internos – Gestão da Informação 

A informação, quando adequadamente assimilada, produz conhecimento, 
modifica o estoque mental de informações do indivíduo e traz benefícios ao seu 
desenvolvimento e ao desenvolvimento da sociedade em que vive (BARRETO, 
1994, p. 3). 

 

 Não é novidade que a informação é um ativo central para os processos de 

decisão. Talvez o que seja novo no cenário das organizações contemporâneas é que a 
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informação e o conhecimento foram alçados à estatura de recursos estratégicos. De 

maneira geral, entende-se que a informação pode e deve ser utilizada 

estrategicamente. Para tal, autores sobre o tema pontuam a necessidade do 

estabelecimento de um conjunto de políticas coerentes, de modo a viabilizar o 

fornecimento de informações relevantes e com qualidade suficiente, transmitidas 

ainda em tempo oportuno. 

Diante do exposto e da compreensão da informação como instrumento para o 

aprimoramento de uma organização, desenvolve-se a perspectiva da gestão da 

informação como um dos processos internos a serem priorizados para cumprimento 

do mapa estratégico da DPMG. 

Em um primeiro momento, o tratamento das entrevistas reforça a necessidade 

de abordagem de tal temática. Isso porque, de um total de 27 nós livres referentes à 

Categoria Processos Internos – Gestão da Informação, 19 apontam as carências e 

desafios a serem enfrentados no contexto da Defensoria mineira. É interessante 

pontuar inclusive que, daqueles que apresentam perspectivas positivas ou ilustram 

boas práticas, o mais citado remete na verdade à experiência vivida no contexto da 

Defensoria do Ceará, conforme visita realizada naquela Defensoria. A   
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Tabela 8 enumera os dez primeiros nós livres com maiores frequências de 

codificação para o Nó de Árvore Processos Internos – Gestão da Informação.  

 Dentre os dez nós com maiores frequências de codificação, salta aos olhos a 

referência contínua aos aspectos negativos do SIGED.  Apresentado em 2010 pela 

Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, o Sistema de Gestão da Defensoria 

Pública (SIGED) configura um aplicativo integrado à Intranet da organização. 

Contendo um banco de dados com o objetivo de centralizar as informações da referida 

instituição, percebe-se a expectativa de sua conveniência ao eliminar planilhas, banco 

de dados e outros controles geridos paralelemente por setores específicos (DPMG, 

2010). Entretanto, a partir da análise das entrevistas realizadas, problematiza-se a 

forma de operacionalização do SIGED. 
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Tabela 8: Descrição Parcial dos Nós Livres de Gestão da Informação 

NÓ DE ÁRVORE: PROCESSOS INTERNOS 

SUBCLASSIFICAÇÃO DO NÓ DE ÁRVORE: GESTÃO DA INFORMAÇÃO 

N Nome do Nó Livre Fontes 
Freq de 

Codificação 
Data de Criação 

1 SISTCONHEC_Boas Práticas do Ceará 1 98 11/04/2017 07:41 

2 SISTCONHEC_SIGED Auto Alimentado 
- Baixa Confiabilidade dos Dados 

6 30 10/04/2017 02:18 

3 SISTCONHEC_SIGED Pouco Efetivo na 
Gestão do Conhecimento 

4 16 10/02/2017 09:52 

4 INFRATIC_Carência de Estrutura de TI 3 11 26/01/2017 15:09 

5 DAT_Digitalização e Dativos para 
Acelerar a Capilarização da Defensoria 

2 7 22/06/2017 17:26 

6 
ACESSJUST_Benefícios e Desafios do PJE 1 6 22/06/2017 15:31 

7 ARTIC_Articulação entre DPMG e TJ 
promovida pelo PJE 

1 6 22/06/2017 15:42 

8 SISTCONHEC_Dificuldade de 
Integração com Sistemas de Outros 
Órgãos 

1 5 26/01/2017 15:27 

9 SISTCONHEC_SIGED com Necessidade 
de Melhoria 

3 5 10/04/2017 18:55 

10 CARRDEFENSOR_Ausência de uma 
Visão Conjunta do Trabalho dos 
Defensores 

2 4 22/06/2017 15:51 

 Fonte: Elaboração própria 

Como já apontamos, de maneira geral, entende-se que o SIGED consiste em um 

sistema alimentado pelos próprios Defensores. O preenchimento adequado dos 

processos poderia gerar estatísticas e estudos seguros da atuação da Defensoria. 

Contudo, o que se percebe é a baixa confiabilidade dos dados, pouca efetividade do 

seu uso para a gestão do conhecimento e a necessidade de sua melhoria. 

 Em um primeiro momento, percebe-se a dependência do Defensor para o 

preenchimento adequado, fator que configura a primeira fragilidade do sistema, como 

exposto por um dos entrevistados no trecho destacado a seguir: 

O SIGED hoje é alimentado pelos Defensores. Então, se o Defensor alimentar, 
nós teríamos condições de ter um dado de atendimento, e vários dados seriam 
possíveis. A realidade é que, não obstante seja dever funcional, o Defensor não 
alimenta. Ora porque está sobrecarregado e é mais um trabalho. Além de estar 
auxiliando, ele tem que anotar na agenda, ir ao computador. Ele entende como 
retrabalho. Ou porque realmente ele não se importa com isso.  



 

 

164 
 

 Ao mesmo tempo, entretanto, justifica-se tal realidade a partir sobreposição de 

funções indicada por um dos entrevistados quando indagado sobre o trabalho do 

Defensor. Neste contexto, lê-se que  

Há uma perda muito grande [de informações], até por conta de o Defensor não 
ter estrutura para trabalhar com isso. Por quê? Porque ele tem, ao mesmo 
tempo, que atender ao público, fazer petição, participar de audiência. No 
interior, ele manda carta, ele faz o administrativo. Então, às vezes, nós 
recebemos aqui reclamação de Defensor falando “eu trabalhei o dia inteiro e 
não tive tempo de fazer os lançamentos”.  

 

 Neste sentido, outro entrevistado aponta a perspectiva de que a existência de 

um servidor orientado para o lançamento dos dados no SIGED possibilitaria sua 

utilização para o fornecimento de informações fiéis à atuação da Defensoria: “eu não 

consigo lançar tudo que eu faço no SIGED, porque eu não tenho ninguém para fazer para mim”. 

 A materialização de tal informação se dá na realização do registro de trabalhos 

“por amostragem”, como indicado por outro entrevistado. Embora possa ser um caso 

isolado, percebe-se o risco de que a fidedignidade dos dados pode ser questionada 

pela ausência dos registros e pela sobrecarga de trabalho dos Defensores. 

 Além do exposto anteriormente, é interessante destacar uma outra perspectiva 

decorrente da operacionalização do SIGED. Identifica-se que a falha no preenchimento 

pode ser decorrente da própria ambiguidade das diretrizes que orientam sua 

utilização. Como exposto por um dos atores,  

Existe aqui um dilema que é o seguinte. O Defensor Público entende que o 
relatório tem que ser muito simples, porque isso facilita o preenchimento. E 
aqui na Corregedoria nós temos o entendimento de que a simplificação 
compromete a importância dos dados. Se eu não puder aferir nada daquele 
dado. Então, tem que ter uma especificidade. Lógico que não a especificidade 
em si, que também não é um valor. Ela tem que estar dirigida a um objetivo. 

 

Seja pela ausência de servidores orientados para tal, seja pela ambiguidade das 

diretrizes que orientam sua operacionalização, ou ainda pelo excesso de trabalho, o 

fato é que o modo como as informações estão atualmente dispostas impede sua 

utilização para a tomada de decisão, premissa básica da gestão do conhecimento. 

Exemplos de que as falhas geram baixa confiabilidade dos dados são citados pelos 
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próprios entrevistados: 

Uma nota respondendo ao jornal “O Tempo”, que estava nos questionando. 
“Nós vamos ver o número de assistidos aqui.” Nós fomos à Corregedoria e à 
informática. Um deu o número de 2 milhões por ano, e o outro, de 600 mil por 
ano. Uma diferença gritante. 

 Ainda: 

Só para você ter ideia, por exemplo, o assistido é encaminhado por nós no 
atendimento. Lá é 100%, o assistido só sobe para o Defensor se estiver 
cadastrado no SIGED. Então, 100% dos nossos atendimentos são colocados no 
SIGED. Encaminha para a “doutora Joaninha”, doutora fulana. Chegando lá em 
cima, a doutora fulana o atendeu, mas se ela não alimenta o SIGED nós não 
sabemos o que houve. Às vezes ela entrou com ação, e nós não sabemos. 

 

 É importante ressaltar o reconhecimento da própria Defensoria em relação à sua 

falha na abordagem da gestão da informação, aspecto que ilustra a abertura para 

desenvolvimento de estratégias nesse sentido. Como mencionado:  

O nosso processo de avaliação de dados é falho, e muito mais ainda a leitura 
desses dados. E isso é decisivo para a instituição quando tratamos de 
planejamento estratégico. Então, é preciso perceber sobre a necessidade de 
incrementar essa área, porque isso é que vai definir, vai otimizar a prestação de 
serviço e vai redefinir a forma como nós vamos atuar daqui para a frente. 

 

 Desenvolve-se tal ideia ao reforçar-se a ausência da gestão do conhecimento 

como uma parte da deficiência estrutural da DPMG, aspecto que remete não só à 

configuração atual do SIGED, mas também “[a]os instrumentos antigos e [a]os que existem 

e que nunca saíram do papel”. Neste sentido, é interessante introduzir a visão do próprio 

cidadão como ator contrariado pelo fato das dificuldades desnecessárias do trabalho 

mitigarem a possibilidade de os Defensores potencializarem o que fazem, como 

discorrido por outro entrevistado. Sua fala é bastante ilustrativa, por isso destacada na 

íntegra 

[...] eu não sei o que o meu colega faz, de que forma ele faz, qual é a resultante 
disso, como também não sei da minha, a não ser de forma empírica, porque não 
tenho isso sistematizado nem tenho instrumento para fazer essa leitura. Isso é 
uma deficiência. E tudo que é feito no sentido de ter essa percepção, que vai nos 
auxiliar a moldar a linha de argumentação que pretendemos utilizar e como 
está sendo resolvido ou respondido por outros colegas que tratam das mesmas 
coisas, quando é feito isso é pelo esforço próprio, deixando de lado o trabalho, 
aumentando as pilhas de processos, e ainda assim de forma um pouco 
inconsistente daquilo que você está procurando. Então, nós não temos 
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sistematização em relação às ações em que entramos, o curso delas, quanto 
tempo levaram, qual o resultado dos recursos, se aproveitou ou não, do que nós 
desistimos e se fizemos adequadamente; se aquilo em que nós investimos valeu 
a pena ou se foram os melhores argumentos. O colega pode ter uma base muito 
melhor de sustentação jurídica em relação ao que eu estou fazendo, e nós 
estamos reestudando questões que já foram sedimentadas, e não tem esse 
compartilhamento. Porque nós não temos instrumento para isso. Nós temos 
que ter instrumentos para nos conhecermos, sabermos o que estamos fazendo, 
como estamos fazendo, se estamos utilizando os melhores argumentos, 
apropriarmos isso pelo conjunto e tornarmos isso uma mola propulsora do 
nosso trabalho em termos de qualidade e quantidade. Porque vai nos livrar de 
uma série de sobresserviço, de estar refazendo sempre as mesmas coisas, sem 
que as teses estejam construídas. Mas nós não temos isso. 

  

Há o indicativo de elaboração do SIGED 2.0, plataforma que se integrará ao 

Processo Judiciário Eletrônico (PJE), sendo sua potencialidade percebida como 

“extremamente útil”. A partir da análise da fala dos entrevistados, infere-se que o 

planejamento para desenvolvimento do sistema está pronto, sendo de ciência da 

Administração a necessidade de mapeamento dos fluxos internos e remodelamento, 

antes de eventual desenvolvimento. Todavia, estuda-se, inclusive a cessão de sistema 

já desenvolvido por outra Defensoria, tendo em vista os riscos de um desenvolvimento 

do zero e os elevados custos. 

 Uma segunda perspectiva recorrentemente abordada na Categoria de Gestão 

da Informação enquanto um dos Processos Internos diz respeito ao PJE. 

Correspondendo a um sistema de informação desenvolvido pelo Conselho Nacional 

de Justiça em parceria com os tribunais e tendo como objetivo a modernização do 

Judiciário, o referido software viabiliza o acompanhamento do ato processual em meio 

eletrônico. Tal acompanhamento independe do trâmite acontecer na Justiça Federal, 

na Justiça dos Estados, na Justiça Militar dos Estados ou na Justiça do Trabalho (TJMG, 

s. d.). 

No caso da DPMG, o PJE traz três desafios específicos: o primeiro deles diz 

respeito às mudanças trazidas para o trabalho do Defensor em função do Processo 

Judicial Eletrônico. Já abordamos tal tópico, mas é de vital importância a sua 

consideração, pois impacta o trabalho do Defensor. Os profissionais da DPMG tiveram 

agregados ao seu trabalho a interface com PJE e tal fator deve ser considerado tanto na 

infraestrutura de TIC como na disponibilização de pessoal para a execução do 
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trabalho. 

 Um segundo ponto é de maior relevância quando se considera a gestão da 

informação. A construção de uma nova versão do SIGED deve aproveitar recursos e 

informações presentes no PJE. Dessa forma, pode-se potencializar a gestão da 

informação e do conhecimento pela interoperabilidade dos sistemas, realidade não 

vivenciada hoje.  

Finalmente, um terceiro ponto diz respeito à mudança de rotina com 

consequente aumento de trabalho para a figura do Defensor para o acesso ao PJE. 

Desdobramento do primeiro ponto, um dos pressupostos da utilização do Processo 

Eletrônico se refere à expectativa de se configurar como um instrumento viabilizador 

do acesso à justiça por parte da população. Entretanto, em determinadas comarcas, tal 

acessibilidade se sujeita à disponibilidade dos Defensores, uma vez que grande parte 

dos cidadãos não possuem computadores ou acesso à internet em suas residências. 

Resta-lhes como alternativa ir à Defensoria e solicitar aos Defensores a consulta aos 

processos, atividade que consome muito tempo.  

Nós visualizamos – eu trabalhei com o PJE em (nome da cidade), na comarca 
de entrância especial – que o acesso à Justiça para os assistidos, com o PJE, é 
um dificultador. E aí ele precisa da figura do Defensor para ter o acesso. O 
contato com o Defensor já é difícil na demanda inicial. No retorno então em 
(nome do município), nós fazemos a medida de 1.000 processos ao ano. Então, 
se esses 1.000 voltarem todos os meses, o Defensor Público não consegue – 
porque ele é o único que tem acesso ao PJE – dar o retorno para todos os 
assistidos.  

 

 Dessa maneira, percebe-se o acesso à internet como um limitador para o 

acompanhamento dos processos por parte da população em geral. Entretanto, tal 

perspectiva deve ser entendida como um obstáculo a ser contornado, não como um 

empecilho para a operacionalização de uma ferramenta com tamanho potencial. Em 

curto prazo, a maneira mais efetiva de fazê-lo é dando suporte ao Defensor para que 

tenha pessoal administrativo e recursos de tecnologia da informação capazes de 

informar ao cidadão sobre o andamento dos processos.  

É interessante compreender como as temáticas mais mencionadas dentre os nós 

na Categoria estudada no presente tópico refletem a perspectiva levantada por 
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Barbosa (2008) a respeito da importância das Tecnologias de Informação e de 

Comunicação (TICs) para a gestão da informação. Apesar dos desafios que 

apresentam, o SIGED e o PJE podem ser percebidos como ferramentas para 

potencializar a produção e disseminação das informações organizacionais. Entretanto, 

a abordagem da tecnologia de informação como aspecto crítico para a gestão da 

informação da Defensoria mineira não se limita aos instrumentos anteriormente 

citados. 

 Isso porque problemas estruturais são identificados no que diz respeito às TICs. 

Observa-se: a carência de estrutura; a ausência de orçamento para a área, o que 

prejudica também o desenvolvimento do sistema de atendimento; salários dos 

profissionais da área incompatíveis com o mercado; dificuldades para o suporte de TI 

no interior; além de um armazenamento de dados comprometido, inclusive devido ao 

baixo suporte informatizado. 

 Entretanto, a discussão sobre a questão de limitação de pessoal se mostra mais 

intrincada. Em um primeiro momento, identifica-se que  

Mesmo tendo técnicos próprios, era necessária uma terceirização. Ou serviço 
de service desk externo, para ajudar os Defensores em várias formas que hoje 
eu sei que a Defensoria não consegue ajudar, que área da SGI não consegue 
ajudar.  

 

 Mas este não é o único fator complicador em relação ao assunto. Isso porque, 

conforme a fala de um dos atores, “[devido à] crise agora do Estado, as verbas não têm vindo 

de forma que nós possamos contratar pessoal para isso. Então, nós precisamos de x pessoas, e 

essas pessoas ainda não estão disponíveis”. Diante do exposto, reforça-se a necessidade de 

se pensar em alternativas criativas para otimização do trabalho, o que mais uma vez 

remete à utilização de tecnologias da informação. Conforme um dos entrevistados 

(...)  eu acho que nós temos que partir para soluções mais inteligentes mesmo. 
Os sistemas eletrônicos podem nos ajudar, fazer gestões de demanda em 
massa, demandas repetitivas, esse tipo de providências. Julgamento dessas 
demandas repetitivas. 
 

 Para tanto, pontua-se o imperativo da centralização da comunicação: em lugar 

da utilização de diferentes recursos, como e-mail, telefone e WhatsApp, aponta-se a 
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necessidade de concentração em um único canal. Além disso, quando indagado sobre 

as três ações prioritárias a serem feitas no setor, de maneira objetiva, determinado ator 

aponta diretamente “a estrutura de TI, sistemas SIAFI e SIAD”. 

 Entende-se por SIAFI o Sistema Integrado de Administração Financeira de 

Minas Gerais. Implantado em 1994 através do Decreto nº35.304, de 30 de dezembro de 

1993, o referido sistema tem como objetivo geral “buscar a gestão eficiente dos recursos 

públicos do Estado, mediante a integração automatizada dos processos de elaboração e execução 

orçamentária, administração e execução financeira, registros contábeis e gestão do patrimônio 

público” (SIAFI-MG, s. d.). Para tanto, conta ainda com a integração com outros 

sistemas corporativos do Estado. 

 Já o SIAD se refere ao Sistema Integrado de Administração de Materiais e 

Serviços, software que tem por objetivo o controle do ciclo dos materiais e serviços, o 

que passa pela a aquisição até a distribuição dos materiais de consumo, incluindo a 

baixa dos bens permanentes do patrimônio e a realização dos serviços (SEPLAG-MG, 

2008). 

 Apesar de ambas as plataformas se referirem a sistemas desenvolvidos pelo 

poder Executivo estadual, pontua-se sua disponibilização às demais instituições que 

demonstram interesse em sua utilização. Embora não tenha sido explicitada a razão 

pela qual se justifica a necessidade de priorização da integração de tais softwares aos 

sistemas utilizados pela Defensoria, infere-se suas perspectivas enquanto ferramentas 

de otimização do trabalho, além de instrumentos que conferem transparência e 

segurança aos processos que buscam operacionalizar. 

 Finalmente, aponta-se as práticas já existentes no contexto da gestão da 

informação. Entretanto, é importante ressaltar que apenas uma pode ser percebida no 

contexto da Defensoria mineira. É o caso da sistematização dos pronunciamentos dos 

desembargadores, perspectiva melhor descrita na seguinte fala: 

Então, agora, por exemplo, o colega aqui do lado [...] fez um levantamento de 
todas as câmaras do tribunal, de todos os desembargadores, como eles se 
pronunciam sobre determinado assunto. Isso é coisa básica. Então, mapeou, 
radiografou o que é uma tese jurídica, como ela é enfrentada pelo tribunal, 
pelo conjunto de 144 desembargadores. Não todos, porque só das câmaras de 
direito privado. Como eles enfrentam a matéria. E aquela diversidade de 



 

 

170 
 

entendimento sobre uma mesma questão jurídica. No Código novo isso não 
pode haver, tem que ter previsibilidade e estabilidade nas decisões judiciais, 
nas colegiadas, principalmente. Então, dá preparo da base por um 
instrumento novo, Resolução de Demanda Repetitiva (RDR), que é provocar 
o tribunal. [...] Isso vai resolver a vida do cidadão de maneira mais rápida, e a 
todos os processos da mesma natureza vai ser aplicada aquela tese, e vai 
trazer um alívio na carga de trabalho. 

 

 Ademais, é interessante pontuar as boas práticas ilustradas em entrevista com 

a Defensoria Pública do Estado do Ceará (DPE-CE). De maneira geral, muitas 

referências dizem respeito à descrição das atividades realizadas pela referida 

Defensoria, apenas a título realmente de ilustração. Entretanto, certas abordagens são 

especialmente ressaltadas. Isso porque determinadas situações se aproximam da 

realidade vivida pela Defensoria mineira, como é o caso da busca por mecanismos que 

incentivem a inserção adequada dos dados no sistema de atendimento. 

 No contexto da DPE-CE, observa-se que o registro dos dados entra para a 

contagem do desempenho do Defensor. Além disso, destaca-se que  

A partir do quinto dia útil do próximo mês, ele não consegue mais lançar do 
mês anterior. É até o quinto dia útil do mês para lançar. Passando dessa data, 
aí, ele tem que entrar em contato com a Corregedoria, que liberar mais um 
prazo para ele. Então, o procedimento que ele poderia ter é nesse sentido. 
outra coisa é que a Corregedoria fica cobrando diretamente, entra em contato 
com o Defensor. Isso conta negativamente para ele na avaliação de promoção. 

  

Uma outra prática que se mostrou positiva para a Defensoria cearense diz 

respeito à diretriz do governo do estado para a utilização de softwares livres, instrução 

que levou à adoção da plataforma Ubuntu em lugar do Windows por parte da DPE-

CE. Tal aspecto minimizou muito o suporte prestado pela TI, principalmente a partir 

da redução de problemas advindos de malwares.   

 O Sistema de Cálculo de Pensão Alimentícia (SICPA) também é um instrumento 

que merece destaque. Como pontuado pelo próprio entrevistado, é uma ferramenta 

simples, mas que acabou concorrendo ao Prêmio Innovare. Segundo tal ator 

[seu] nome é Sistema de Cálculo de Pensão Alimentícia. A ideia é, 
basicamente, colocar um período, a pessoa coloca o percentual do salário 
mínimo, se 10%, 20%, 15%, e se vai ter algum ajuste de multa. Juros, ele já faz 
uma correção baseada no INPC, que é um índice que já prevê a Selic, a 
inflação. É um índice muito valorizado. Tem até um link para ele lá. A ideia é 
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que ele sai calculando mês a mês quanto que teria que ser pago de pensão. A 
ideia é que possamos facilitar o trabalho do Defensor. Principalmente, o 
pessoal da Família, que usa, conciliação, mas às vezes também o pessoal de 
petição inicial e o interior. No interior, faz tudo. 

  

Há ainda o Sistema de Acompanhamento das Crianças e Adolescentes 

Acolhidos, também conhecido pelo nome “Sacada”, trazendo a perspectiva de controle 

da localização de cada criança. Neste sentido, entende-se que  

Isso era um problema grande, porque ninguém tinha esse controle, todos os 
órgãos que interagem com o Conselho Tutelar não tinham esse controle. Esse 
sistema, inclusive, tem acesso para o público externo. Ou seja, Conselho 
Tutelar, tem juiz que tem acesso, principalmente, acesso de ver relatório. Eles 
sabem onde o menor está, quais são as causas. “Para esse menor foi pedida 
mudança, porque o irmão dele está em outro”. Inclusive, ele mapeia isso, 
quais são os acolhidos que nós atendemos que são irmãos, primos, têm 
parentesco. [...] É humanamente impossível o Defensor saber tudo de todas 
essas crianças e catalogar isso. E acaba que é o sistema que vai dar suporte 
para ele, para que possa trabalhar melhor em cima disso, ter uma noção de 
quantas naquele mês. Tem, inclusive, relatório que diz, por exemplo, há 
quanto tempo está aguardando resposta para determinado menor. Menores 
que estão aguardando resposta há mais de cinco meses. Você vai lá e consegue 
fazer um trabalho em cima deles. Então, um sistema que teve um ganho, e 
outras instituições o usam como parâmetro hoje para saber onde está o menor. 

 

 Aponta-se ainda a operacionalização do Sistema de Informação Criminal (SIC). 

Com a perspectiva de integrar os três núcleos criminais existentes na Defensoria 

cearense4, o SIC, ao se espelhar no layout da rede social LinkedIn, 

Tem um resumo, tem os artigos em que a pessoa foi enquadrada, tem todos 
os processos ligados ao cara. Entra documento, entra peças feitas para o nosso 
assistido. Ele tem informações que são práticas, por exemplo, se está em 
liberdade ou se está preso, uma coisa que gera muita polêmica também. [...] 
O nascedouro principal é o Nuap, o de preso provisório, das delegacias. Mas 
ele também tem entrada nos outros, pode ter entrada em qualquer um deles. 
Mas outro que alimenta muito é o Nundeb, porque fazem, de vez em quando, 
um mutirão nos presídios. 
 

 Já para o gerenciamento das filas de atendimento, adota-se o SGA. Entende-se 

que tal sistema 

Foi produzido, inicialmente, pelo INSS. Depois, eles lançaram no portal do 
Software Público, e a comunidade foi tomando conta dele. E ele se tornou mais 

                                                 
4 Segundo o entrevistado, “O que atendemos preso provisório, aquele que está preso só na delegacia; o núcleo 
que atende quem já está no presídio; e os Defensores do fórum, que atendem aquele que está recorrendo, quem tem 
alguma acusação sobre ele. “ 
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robusto e hoje está implantado. A pretensão dele é controlar filas. Tem várias 
filas e a senha daquela fila, quem vem primeiro, o que é prioridade. Nós 
tínhamos um monte de problema com isso, gente gritando, gente chamando, 
gente brigando. Então, tornou a possibilidade de ter a senha. Ele foi 
implantado tanto aqui no NCA como no núcleo do João XXIII. Enfim, os 
núcleos grandes da Defensoria que tinham problemas com fila e nos núcleos 
do interior que têm porte para ter filas. Tipo já eram 40 pessoas esperando. 

 

 Uma quinta tecnologia adotada pela DPE-CE diz respeito ao Portal Digital. 

Tendo sido um sistema produzido pela Procuradoria Geral do Estado, identifica-se 

sua utilização inicial para gestão de processos administrativos, como diárias, férias ou 

até mesmo a solicitação de bolsas de mestrado. A partir de seu aprimoramento, 

percebe-se seu emprego atualmente para controle de aproximadamente doze 

processos administrativos. Toda tramitação é viabilizada por ele, de modo que é 

possível 

visualizar o processo, [...] cancelar um processo, quem tem autorização para 
cancelar, e dar andamento a ele. Poderia ser qualquer atividade dessa, desde 
anexar alguma coisa nova ou passar para outro setor ou distribuir.  

 

 Neste sentido, é interessante perceber a meta estabelecida pelo Plano Diretor de 

Tecnologia da Informação (PDTI). Tal instrumento vislumbra a perspectiva de 

digitalização de 100% dos processos internos da Defensoria cearense. 

 A abordagem da DPE-CE da temática de gestão da informação não se limita ao 

aspecto administrativo. Há ainda o tratamento das questões gerenciais, o que se 

materializa pela proposta de um Painel que corresponda a um “compêndio de relatórios 

para decisões táticas e estratégicas”. Para tanto, observa-se o desenvolvimento de uma 

ferramenta de Business Intelligence (BI), ou seja, de uma lógica de ETL5 para trabalhar 

e criar uma data base. Assim, é possível a integração de informações advindas de 

diferentes bancos de dados, de modo que relatórios ligados ao próprio planejamento 

estratégico possam ser elaborados. 

 Outra plataforma interessante de ser destacada consiste no Sistema Integrado 

de Arrecadação. Isso porque configurou uma importante solução para as informações 

enviesadas pelos relatórios imprecisos emitidos pelos cartórios. A partir de sua 

                                                 
5 Sigla inglesa que remete à lógica de extração, tratamento e carregamento de dados. 
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adoção, entende-se que  

O cartório chega aqui, consegue acompanhar o desenvolvimento de como está 
o extrato dele, consegue fazer impressão, exportar para o Excel, para fazer os 
cálculos dele mesmo lá, conferir cálculo, alguma coisa. Ele consegue também, 
daqui, emitir as próprias guias, já se preocupa com feriado, final de semana, 
emite o vencimento da guia sem cobrar juros, se a arrecadação cair no feriado 
ou no final de semana; permite imprimir a guia de todos os seus débitos, se 
quiser, marca os débitos que você quiser. Inclusive, vincula débito a uma guia. 
Tem “n” débitos, e ele pode pagar de uma vez em uma guia só ou separado. 
Aí, a definição é do cartório. E para nós tem outras informações interessantes 
como, por exemplo, poder saber quais os cartórios estão inadimplentes, há 
quanto tempo eles estão inadimplentes, e gera até alguns procedimentos que 
já são automáticos. 

  

Finalmente, desenvolve-se a abordagem adotada pela DPE-CE para a 

estruturação de sua intranet. Concebida em um primeiro momento para a divulgação 

de conteúdo interno, notícias e eventos da Defensoria cearense, a plataforma foi 

aperfeiçoada a partir da identificação da necessidade de abarcar também o perfil do 

Defensor, o que significou uma espécie de ensaio do sistema de RH. Desde então, 

percebe-se ainda a sua conexão com a Base Integrada de Informação (BID), o que 

permite a consulta a informações como a alocação dos Defensores e suas respectivas 

movimentações. Tal perspectiva foi novamente expandida, passando a incluir a ideia 

de que todos os sistemas que forem surgindo sejam integrados à intranet.  

 De maneira geral, é interessante observar todas as potencialidades trazidas pela 

adoção de políticas que atendam aos imperativos presumidos por uma efetiva gestão 

da informação. Como pontuado por Silva e Tomaél (2007), 

Cada organização tem um fluxo de informação que lhe é peculiar, e este fluxo 
é objeto importante da GI, que deve mapeá-lo, identificando pessoas, fontes 
de informação, tecnologia utilizada, produtos e serviços, compondo esse 
conjunto estruturado de atividades relativas à forma como informação e 
conhecimento são obtidos, distribuídos e utilizados. Todas as etapas e atores 
do fluxo de informação precisam ser identificados e nomeados a fim de 
detectar as influências que exercem sobre o processo e antever problemas que 
possam surgir (SILVA e TOMAÉL, 2007, p. 1). 

 Entende-se que esta foi a tentativa envidada pela presente seção. Identifica-se 

as carências deste setor no contexto da Defensoria mineira; entretanto, vislumbra-se a 

importância afirmada por diversos entrevistados em relação à temática como 
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indicativo da abertura para o desenvolvimento de políticas voltadas para uma gestão 

da informação mais eficiente. 

É nisso que é preciso evoluir, passar da coleta para a interpretação do dado, 
e, a partir dessa interpretação, eleger as políticas institucionais. 

 
Nós precisamos de alguém para cuidar da estatística de dados e mostrar toda 
a estrutura da Defensoria e o que nós queremos ser. O que é hoje e o que nós 
queremos ser, porque só assim nós vamos conseguir no futuro. 

 
[...] eu acho que exploramos muito mal esses dados e essas informações que a 
Defensoria Pública recebe diariamente. Não há nenhum fluxo, não há nenhum 
tratamento estatístico mais definido a respeito de como nós vamos 
sistematizar esses dados, utilizar esses dados em relatórios, e os 
encaminhamentos que esses relatórios podem ter, por exemplo, em uma 
interlocução com o Estado. [...] eu acho que falta transformar as informações 
em algo mais palatável.  

 

 

7.3.6. Categoria Pessoas, Infraestrutura e Tecnologia – Infraestrutura 

Organizacional e de Tecnologia da Informação e Comunicação 

 Entende-se a infraestrutura como importante suporte para a atuação 

profissional. Conforme estudo realizado por Ferreira, Alves e Tostes (2009) é 

considerado, inclusive, um dos fatores críticos para a qualidade de vida no trabalho. 

Somado a essa perspectiva, é interessante perceber ainda a importância das 

tecnologias de informação como instrumentos para um desempenho adequado. Neste 

sentido, 

[...] quer pela retomada da preocupação com a coleta e preservação do 
conhecimento – em termos públicos e privados –, quer pela revisão do que 
sejam as atividades voltadas para agregar valor à informação e ao 
conhecimento, o fato é que as tecnologias da informação, aliadas à sua 
intensiva produção e fluxo, podem, potencialmente, distinguir indivíduos e 
grupos em suas atividades profissionais, culturais, sociais e econômicas 
(MARCHIORI, 2002, p. 73). 

 

 Diante do exposto, percebe-se a importância da consideração de tais aspectos 

para o contexto da Defensoria Pública de Minas Gerais. A perspectiva referente à 

tecnologia da informação já foi abordada nas seções anteriores, notadamente a 7.3.5 de 

Gestão da Informação. Como visto, diversos são os desafios impostos à realidade da 
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Defensoria mineira. Entretanto, algumas carências ainda são reforçadas na presente 

seção. Somada a essa análise, encontra-se a abordagem dos problemas de 

infraestrutura pontuados ao longo das entrevistas. 

 A partir de então, destaca-se os dez nós livres com maiores frequências de 

citação em relação à temática, nós estes dispostos na Tabela 9. Assim como nas seções 

anteriores, tal disposição se deu pelo volume imenso de dados das entrevistas, o que 

tornaria virtualmente impossível tratar todos os nós livres disponíveis.  

Tabela 9: Descrição Parcial dos Nós Livres de Infraestrutura Organizacional e de Tecnologia da 
Informação e Comunicação 

NÓ DE ÁRVORE: PESSOAS, INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA 

SUBCLASSIFICAÇÃO DO NÓ DE ÁRVORE: INFRAESTRUTURA ORGANIZACIONAL E DE 
TIC 

N Nome dos Nós Livres Fontes 
Freq de 

Codificação 
Data de Criação 

1 ARQUIT_Desafios da Arquitetura Organizacional 
da Defensoria 

6 39 22/06/2017 15:38 

2 INFRA_Desafios de Estrutura Limitando os 
Trabalhos 

10 29 22/06/2017 17:29 

3 ARQUIT_Diferenças de Atendimento em 
Localidades Distintas - Desafio Capital Interior 

8 24 21/03/2017 17:24 

4 ARQUIT_Necessidade de Definição do Papel e da 
Estrutura da Defensoria 

4 9 22/06/2017 15:40 

5 INFRA_Demanda excessiva em relação à estrutura 
disponível 

1 5 22/06/2017 17:29 

6 ARQUIT_O papel da Corregedoria como órgão de 
orientação 

1 3 10/04/2017 00:04 

7 SISTCONHEC_Dificuldade de Infraestrutura de 
Tecnologia para Acesso ao PJE 

2 3 22/06/2017 17:46 

8 ARQUIT_Emenda 80 não seria factível na 
realidade atual 

1 2 22/06/2017 15:39 

9 
INFRA_Falta de Estrutura em Brasília 2 2 10/02/2017 16:13 

10 PRIOR_Debate Sobre Fortalecimento de Comarcas 
ou Instalação de Novas Estruturas 

1 2 22/06/2017 17:44 

Fonte: Elaboração própria 

 É importante destacar o fato da discussão a respeito da infraestrutura da DPMG 

muitas vezes remeter às reflexões acerca de sua arquitetura organizacional. Apesar do 

assunto não se referir propriamente à estrutura física da Defensoria, pode ser 

percebido como um aspecto crítico a partir do momento em que traz a maior 
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frequência de codificações nas entrevistas tratadas nesta seção. Neste sentido, lê-se 

que: 

se hoje os 660 Defensores tivessem, cada um deles, um servidor, um assessor 
e um estagiário, os 660 Defensores já conseguiriam atender, nas suas 
respectivas áreas, 100% da demanda. 

 

 A fala é emblemática e será desenvolvida na seção de Gestão de Pessoas. 

Contudo, esse é um ponto em que não houve concordância dentro da DPMG e merece 

discussão. Para alguns atores o número de Defensores atuais é suficiente para 

atendimento das demandas, ao passo que para outros está muito aquém do necessário. 

Como em diversos outros tópicos, enseja-se a necessidade de debate para que sejam 

discutidas alternativas de ação no âmbito da DPMG. 

 Prosseguindo-se com a análise, salta aos olhos o número de fontes que apontam 

as carências estruturais da Defensoria como um aspecto limitador para a realização 

adequada do trabalho. Um olhar menos aguçado poderia afirmar que esse tópico já foi 

tratado e que não faz sentido ser repetido nesse ponto. Contudo, trata-se de um 

modelo calcado nas perspectivas do BSC e elas estão conectadas por relações de causa 

e efeito. Dessa forma, o aparecimento de temas recorrentes é prova de alinhamento na 

montagem do mapa e não de repetição vazia.  

Ao todo, dez entrevistados sinalizam as dificuldades impostas pela ausência de 

um suporte apropriado. Em um primeiro momento, é interessante destacar que os 

próprios atores externos reconhecem a necessidade de aprimoramento da estrutura da 

Defensoria:  

Então, eu vejo essa dificuldade. Então, com certeza, é fundamental para 
consolidar uma cidadania neste país que a Defensoria consiga uma condição 
mínima - disso eu não tenho dúvida- de funcionamento.  
 
Em Minas Gerais são 853 municípios, são mais de 300 comarcas, e muitas 
delas não têm Defensoria. 

 Tal visão é corroborada internamente, pelos próprios Defensores entrevistados: 

A outra questão é que falta-nos ainda uma estrutura melhor, física, para que 
os colaboradores se sintam, ergonomicamente, inclusive, em um ambiente 
acolhedor e também em um ambiente seguro. 
 
Então, se você não der condição adequada de trabalho, que começa pela 
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remuneração adequada dentro do sistema de Justiça e um limite de condição 
física e estrutural adequada.... Porque tem que ter lugar para trabalhar. 
 
O que eu fiz? Fui com o meu celular tirar foto e depois mandar. Então, falta 
equipamento, falta estrutura adequada ainda, um suporte melhor ainda. 

 

 Ainda assim, destaca-se que a situação se agrava quando consideradas as 

comarcas do interior. Como relatado por um dos atores 

Eu cheguei, era uma sala dentro do fórum, não tinha nada, absolutamente, 
nada. Tinha uma mesa do fórum, tudo emprestado do fórum: uma impressora 
matricial; não tinha telefone, não tinha internet, não tinha nada, não tinha 
estagiário, não tinha servidor. [...] Aí, o próprio fórum que montou a minha 
estrutura. Mas era uma mesa. E era uma mesa retirada do salão do júri. O que 
a Defensoria me falou é que estava tudo prontinho lá. Aí, eu cheguei, e era 
uma mesa no salão do júri. Quando tinha júri, eu tinha que devolver a mesa. 
O telefone era de ramal, era um ramal do fórum, e eu tinha que ligar para a 
telefonista do fórum e pedir para ela fazer as ligações para mim. A impressora 
era matricial, que eu tinha que ficar colocando folha por folha. Aí, era inviável, 
porque era muita gente para atender. Apareceu muita gente no atendimento, 
e eu não conseguia, se fosse ficar colocando uma folha. Aí, eu comecei a 
imprimir na secretaria, na secretaria do juiz. 

  

De maneira geral, identifica-se como consequência não somente questões 

relativas aos aspectos motivacionais, mas inclusive à limitação da atuação do Defensor. 

Isso porque, com a ausência de infraestrutura adequada, observa-se a impossibilidade 

de se dar vazão ao volume de trabalho demandado: 

Na área de Família aproximadamente 12 mil processos em andamento lá no 
fórum. São 43 Defensores. Então, isso é uma escala quase que industrial, e nós 
estamos trabalhando de uma forma artesanal. 
 

A fala do entrevistado é vital! Forma artesanal? Significa que a organização está 

muito aquém de padrões mínimos de automação do trabalho. Neste contexto, cobrar 

desempenho ou atendimento às necessidades dos cidadãos é quase utópico e 

representa o severo risco de desmotivação do servidor. 

Ademais, como incorporar a atividade extrajudicial ao dia a dia da DPMG se a 

estrutura mal sustenta o judicial? Na fala de um dos entrevistados: 

Atuar em processo judicial é uma das funções institucionais da Defensoria 
Pública, e hoje o fato de nós não termos estrutura – não digo só Defensores, 
estrutura de material, estagiário, servidor – não nos permite fazer conciliação, 
mediação, educação em direitos, palestras, enfim, atuar na parte que, 
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efetivamente, vai nos desvincular da carreira privada de advocacia. [...], é esse 
o salto que nós precisamos dar, é dar condição ao Defensor Público para que 
ele seja Defensor Público, para que ele ultrapasse a barreira da mera 
advocacia, da mera defesa jurídica, o que é previsto em lei.  

 

 Contudo, os desafios para enfrentamento de tal situação não se limitam às 

questões orçamentárias ou relativas à infraestrutura. O direcionamento estratégico 

apropriado é fundamental e deve ser debatido tanto pela alta gestão, como pelo 

Conselho. Entretanto, um dos entrevistados aponta que “o Conselho não consegue 

estabelecer uma estrutura estadual, porque cada conselheiro pensa na sua região”. Este 

individualismo impede a atuação da Defensoria Pública como uma instituição em 

lugar de “113 Defensorias, de 113 realidades”.  

 A partir de então, é relevante direcionar a discussão para a estruturação da 

Defensoria de modo a atender as determinações impostas pela Emenda Constitucional 

nº 80, de 4 de junho de 2014. Como referido em outras seções, tal instrumento 

normativo determinou o prazo de oito anos (a partir de sua data de publicação) para 

a presença dos Defensores em todas as unidades jurisdicionais previstas para o 

atendimento. Entretanto, observa-se o desafio que impôs para a estruturação das 

comarcas não atendidas.  

 Segundo um dos entrevistados, “a Emenda Constitucional 80 talvez vai ser uma 

promessa irrealizável”. Tal aspecto ainda é problematizado a partir do momento em que 

não é possível observar um consenso dentro da própria DPMG em relação a qual 

postura priorizar: a expansão das comarcas ou a estruturação daquelas existentes. 

Enquanto uns afirmam que “independente do ponto de vista legal, eu sempre acho que 

instalar uma nova comarca é sempre mais benéfico”, outros percebem que  

há, inclusive, pessoas que entendem que a expansão é um mal em si, na 
medida em que inviabiliza o fortalecimento das comarcas já existentes, 
pessoas que são, abertamente, contrárias ao processo de expansão. 
 

 Finalmente, destaca-se as carências identificadas no que diz respeito à 

infraestrutura de TI. Novamente, pontua-se o fato de que tal aspecto já foi abordado 

anteriormente na temática referente à gestão da informação. Mesmo assim, 

destacamos aqui o aspecto da infraestrutura de computadores oferecida aos 
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Defensores e a precariedade do suporte de TI.  

No interior, agora nós conseguimos nas diversas localidades do interior, nas 
macrorregiões, MGS. Mas, normalmente, é por telefone, acesso remoto. 
Quando não conseguimos nenhuma coisa dessas, nem com ajuda da pessoa 
lá na ponta, nós viajamos, nos deslocamos. 

 

 Desta forma, evidencia-se a necessidade de estruturação da DPMG como um 

aspecto crítico para sua efetiva atuação. Além de viabilizar o cumprimento das tarefas 

dos profissionais, tal fator pode ser percebido até mesmo como uma evidência da 

qualidade de vida no trabalho, configurando-se assim como um elemento 

motivacional para atuação dos Defensores. 

 

7.3.7. Categoria Pessoas, Infraestrutura e Tecnologia – Gestão de Pessoas 

A partir da análise dos dados, é possível perceber os principais desafios que os 

Defensores apontam para a efetiva Gestão de Pessoas na DPMG. Assim como nas 

demais seções, a Tabela 10 exibe os dez primeiros nós livres dessa categoria, 

organizados de forma decrescente, primeiramente pela frequência de codificação e 

depois pelo número de fontes referenciadas. 

Pode-se dizer que o tema Pessoas é fonte de debates recorrentes, bem como de 

insatisfação no contexto da DPMG. Antes de adentrarmos na discussão dos nós 

propriamente dita, é importante apontar alguns marcos na gestão de pessoas no órgão 

a partir do levantamento dos dados feito junto aos entrevistados. Na visão da FJP, são 

momentos importantes como pano de fundo desse debate: 

 A mudança da carreira dos Defensores, que aconteceu no ano de 2007/2008. 

Antes dela os profissionais da DPMG tinham remuneração muito baixa. Na 

visão de vários entrevistados, trabalhar na Defensoria mineira era questão 

de vocação e amor à profissão. 

 O contínuo debate interno sobre a isonomia salarial com o Judiciário e o 

Ministério Público. Esse ponto traz uma insatisfação recorrente de vários 

Defensores. Além disso, o tema é malvisto pelo poder Executivo, já que, na 

perspectiva de seus entrevistados, os constrangimentos orçamentários 
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impossibilitam a implementação da isonomia salarial nesse momento. 

 A falta de uma carreira para as áreas meio. A estrutura da DPMG fica muito 

aquém do Judiciário e do Ministério Público, mas tem um volume de 

trabalho tão grande ou maior que estas esferas. 

 A falta de estrutura a que são submetidos vários servidores em suas 

comarcas, provocando severa desmotivação.  

 

Tabela 10: Descrição Parcial dos Nós Livres de Gestão da Pessoas 

NÓ DE ÁRVORE: PESSOAS, INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA 

SUBCLASSIFICAÇÃO DO NÓ DE ÁRVORE: GESTÃO DE PESSOAS 

N Nome Fontes 
Freq de 

Codificação 
Data de Criação 

1 ARQUIT_Desafios da Arquitetura Organizacional 
da Defensoria 

6 39 22/06/2017 15:38 

 2 CARRDEFENSOR_Dificuldades do Defensor para 
Exercer sua Função 

6 33 23/03/2017 16:01 

3 CARRDEFENSOR_Corporativismo Dentro da 
Defensoria 

8 22 22/03/2017 10:06 

4 DAT_Desafios (problemas e virtudes) de Atuação 
com Dativos 

7 22 22/06/2017 17:26 

5 CARRDEFENSOR_Produtividade e Avaliação de 
Desempenho 

4 21 22/06/2017 17:18 

6 
CARRDEFENSOR_Concurso e Curso de Formação 5 20 10/04/2017 01:03 

7 ARQUIT_Ausência de Diretrizes Institucionais 
para o Trabalho do Defensor 

2 18 22/06/2017 15:37 

8 CARRMEIO_Volume de Demandas para 
Assessoria de Comunicação 

1 15 26/01/2017 15:22 

9 CARRDEFENSOR_Demandas Salariais - Isonomia, 
Gratificação por Cooperação, Etc 

4 10 10/02/2017 10:56 

10 ARQUIT_Dificuldades para a realização da perícia 
judicial 

1 10 10/04/2017 11:58 

Fonte: Elaboração própria 

A partir dos pontos elencados e dos dados da Tabela 10, podemos discutir 

algumas questões. Em primeiro lugar há 39 trechos de textos referenciados na Linha 1 

da Tabela supramencionada. Eles fazem referência aos Desafios da Arquitetura 

Organizacional da Defensoria. Embora já tenhamos mencionado quase todos eles, é 

importante destacar a preocupação dos Defensores com a falta de estrutura para 
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realizarem seu trabalho. A esse respeito, soa estranho para muitos deles o contexto de 

se discutir crescimento com base na Emenda 80, dado que nem as atuais comarcas 

estão devidamente providas.  

[...] Nós temos que começar a funcionar adequadamente como estamos, com 
o número de Defensores Públicos suficientes como estamos, para depois 
expandir. Não consigo enxergar, e nós temos até um debate interno sobre isso, 
que você possa. Em (nome da cidade), precisava de mais Defensores, era uma 
situação de serviço sobre humana, e abriu-se uma comarca no Norte, e lá não 
houve aumento do número de Defensores. Então, aquela comarca abriu só no 
cível, não tem o criminal. Aí, eventualmente, reclamam porque não tem o 
criminal. Aqui, você já não tem funcionário administrativo suficiente nem 
recurso para encaminhar, eventualmente. Então, na nossa visão, você está 
aumentando o nível de não estruturação de serviço. Você pode até divulgar 
“estou em tantas comarcas”, mas funciona bem, você tem um número de 
profissionais suficiente, você tem funcionários administrativos, a 

Defensoria Pública está em um local adequado, você tem meios? Nós temos 
até a Emenda 80, que prevê, mas a nossa visão é que só pode ser lido, certo, 
assim: nós temos que ter pelo menos 80%, 90% de provimento em cada local 
onde já estamos, para depois ir. (Grifo nosso) 

 
Então, para mim, o primeiro critério é colocar o número de Defensores 
adequados, como já estamos, para funcionar adequadamente. Segundo 
critério: onde vamos abrir? Independentemente de onde vamos abrir, de 
quantos se precisa para se abrir ali? Precisa de dez? Então, tem que abrir 
buscando ter oito, nove ou quiçá dez. Não dá para abrir com dois, com três. 
Eu acho que esse é o principal critério. Abrir só para dizer que tem e não 
funcionar bem? Eu acho que esse é o principal critério. 
 
Hoje, na Emenda 80 foi criado o critério de onde estão os mais pobres. Mas eu 
já falo que isso pressupõe que funcione adequadamente onde você já está 
funcionando. 

 

Diante do quadro exposto, há a necessidade urgente de se discutir a atual 

estrutura de Defensores, mas este debate não pode estar dissociado da atual 

arquitetura organizacional do órgão. Há que se verificar e planejar apropriadamente e 

de forma institucional o crescimento da DPMG à luz da Emenda 80. Em segundo lugar, 

a discussão de gestão de pessoas deve passar pelo debate da estrutura normativa 

exposta na Deliberação 011. A esse respeito, ressaltam os atores entrevistados, 

inclusive com trecho que já citamos no item 7.3.1. 

Aqui, os cargos da Defensoria Pública são divididos em órgãos de atuação. 
Cada Defensor ocupa um cargo, que está inserido em um órgão de atuação. E 
existe um ato normativo interno, uma deliberação de 2009, que faz uma 
distribuição de todos os órgãos de atuação no Estado de Minas Gerais. E essa 
deliberação – ao meu sentir, e todos os colegas, pelo menos que eu tenho 
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conhecimento, compartilham dessa visão, [...] é um ato normativo não só 
aquele absolutamente anacrônico como também induz a uma atuação 
judicializada. Por que eu digo isso? Eu trouxe até o exemplo. A Comarca de 
(nome da cidade), por exemplo. Quando se tem a definição de um órgão de 
atuação, 1ª Defensoria Cível, quando se verifica a área de atuação do órgão, 
está escrito “Cível – 1ª e 2ª Varas”. Ou seja, a área de atuação é determinada a 
partir, ou existe uma vinculação da atuação da Defensoria Pública à unidade 
jurisdicional. E isso, para mim, é tão absurdo. Isso precisa ser revisto de uma 
forma tão urgente, porque induz o Defensor Público a atuar, única e 
exclusivamente, através da postulação ou talvez da judicialização do conflito. 
Então, é como se a própria Defensoria estivesse passando uma mensagem: “O 
Defensor Público ocupar esse órgão aqui, o que ele precisa fazer é 
acompanhar os processos da 1ª e da 2ª Varas, ele não precisa tentar uma 
composição extrajudicial, fazer uma atuação em rede com os órgãos estatais. 

Ou ainda: 

[...] nós precisamos rever, urgentemente, os atos normativos internos para 
readequá-los a essa nova perspectiva de atuação da Defensoria Pública. 
Porque enquanto isso não for feito a dificuldade de superar essa vinculação 
ou essa ideia que o Defensor Público tem da judicialização vai ser muito mais 
difícil. 

Também:  

Eu acho que essa organização dentro da nossa instituição, priorizando 
núcleos, é a ideia que vai fazer um upgrade na instituição. Precisariam ter 
núcleos temáticos de todas as áreas, priorizando essas, como Execução Penal, 
Saúde, incluindo outras vulnerabilidades, como deficientes físicos etc. Eu 
acho que são essas, no meu ponto de vista, as principais demandas da 
Defensoria. 

Outro: 

Isso. Recente. Só que o que acontece? Parece que esse movimento da DPG de 
criar esses núcleos já está sofrendo uma grande resistência nos grupos de e-
mails e tudo, porque os colegas entendem que isso é, de alguma forma, 
diminuir prerrogativa ou dar muita autonomia para a DPG em detrimento do 
Defensor. Então, tem sempre esse movimento antagônico também de 
prerrogativa de Defensor versus o movimento de encampar outras demandas.  
Só para enriquecer, o último concurso, em novembro, encaminhou carta de 
proposições, a Carta de Boa Esperança, e gerou animosidade entre eles e os... 
A demanda é que eles ficam muito focados no Rio e em São Paulo. Nós temos 
vários cariocas e paulistas nesse concurso, que são espelhados na atuação da 
Defensoria do Rio e da Defensoria de São Paulo. Passaram em Minas Gerais. 
Eles são unânimes na questão de núcleos, de atuação estratégica... 
 
O que acontece? Essa questão dos núcleos, dos Defensores Especializados que 
você citou passa por uma reestruturação da Defensoria, que vai na 
Deliberação 11, que é de 2009. Só que, para mexer na 11/2009, depende tanto 
do Defensor Público Geral como do Conselho Superior. E o Conselho Superior 
– tem membros eleitos[...]. E tem os membros natos. Só que esses membros 
eleitos são com mandato de dois anos, com recondução por mais dois. Esses 
eleitos eu vejo que vão com interesse na questão de se candidatarem de novo, 
então, têm compromisso com os Defensores. 
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Desta forma, entendemos que discutir o contingente de Defensores sem debater 

a estrutura organizacional seria desrespeitar as próprias evidências dos fatos expostos 

nas entrevistas codificadas.  

A discussão da temática de gestão de pessoas também precisa tratar o delicado 

tema da independência funcional e os seus limites e interpretações. Como expressado 

por muitos dos entrevistados, ela é importante, mas não pode representar um risco ao 

atendimento de qualidade. Percebe-se que essa característica afasta os Defensores do 

senso de uma corporação, no sentido de que a independência os torna menos 

cooperativos e integrados, um claro reflexo da Deliberação 011, como citado na 

categoria de Articulação Institucional. Esse fato reflete na gestão dos trabalhos: o 

controle sobre as tarefas fica desorganizado e pouco eficiente. Exemplo disso são os 

casos em um Defensor pode optar por participar de alguns trabalhos de natureza 

extrajudicial. Não há medida administrativa que possa determinar a participação.  

A minha independência funcional quer dizer que jamais algum Defensor que 
está nesta sala ou fora desta sala pode pegar uma petição minha e falar assim: 
“Você deve corrigir isso aqui.” Não, dentro da minha atuação, eu tenho 
independência naquilo ali. Do ponto de vista administrativo, todos nós somos 
independentes. Eu sou subordinado administrativamente, todos nós aqui 
somos. Então, isso tem que ficar muito claro.  

 

Em adição à afirmação anterior, outro entrevistado salienta os prejuízos dessa 

independência. 

A independência funcional vira abuso institucional todo dia. E não há limite 
ao uso da independência funcional. A pessoa confunde independência 
funcional com insubordinação administrativa, confunde independência 
funcional com propriedade  
 
Essa questão existe. Inclusive, acaba que é um cuidado muito grande porque 
tem uma tendência dos membros de pensar que a instituição é uma 
propriedade dos membros, que se trata de uma questão de repartição. O que 
não é o caso.  

 

Outro ponto a se debater no tema de gestão de pessoas também se refere à 

estrutura organizacional. Não há necessidade de se deter em demasia em tal fato, mas 

a falta de carreiras meio prejudica muito o andamento dos trabalhos e desmotiva os 

servidores, notadamente nas comarcas mais desprovidas de estrutura. Há que se 
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pensar institucionalmente em saídas para as demandas por infraestrutura, de modo a 

minimizar os problemas ocasionados pela falta de carreira meio.  

Uma questão importante envolve as demandas salarias e a isonomia. Para fazê-

lo a DPMG terá que adotar estratégias políticas coerentes de valorização da Defensoria, 

mostrando a relevância dos serviços do Defensor. Entretanto, sem considerar a atual 

realidade do Estado, e sem números reais sobre o atendimento, o discurso ficará difícil 

de ser balizado junto ao Executivo e mesmo ao Legislativo.  

Basta verificar a proposta de criação de cargos comissionados do Ministério 

Público que está em discussão na ALMG. Ela tem sido criticada duramente em 

diversos meios de comunicação, passando uma imagem de defesa de privilégios. A 

Defensoria mineira terá que saber se posicionar a esse respeito. Inclusive essa 

discussão não deve se limitar ao âmbito estadual, mas demanda posicionamentos 

articulados junto a outras Defensorias ao redor do país.  

Apenas a título de exemplo podemos salientar os seguintes trechos de 

entrevistas nos quais Defensores salientam que a questão remuneratória influi no 

desempenho e na produtividade. 

[...] Não tem jeito, se não fizer isso. Mas tem que pagar. Se você remunerar, é 
uma coisa. “Eu vou cooperar em tal lugar, mas...” Se você remunerar, não tem 
desgaste.  
 
Metade dos problemas de que estamos falando aqui, se pagasse, não existiria. 
Metade dos problemas aqui, não todos, porque essa questão de engessar é um 
problema que existiria da mesma forma, mesmo pagando. Mas nessa questão 
de plantão, de acumulação, sairiam “no tapa” para fazer atribuição extra, para 
trabalhar de sol a sol, chegasse às 3h da manhã e saísse à noite, a produção 
aumentaria. 

 

Dessa forma, acredita-se que qualquer discussão de remuneração deverá passar 

pela vinculação a indicadores objetivos de produtividade e produção. 

 

7.3.8. Categoria Orçamento e Finanças 

Os pontos discutidos em Orçamento e Finanças acabam por tangenciar e 

enfatizar todos os aspectos que discutimos até então. Assim como nas demais seções, 
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a Tabela 11 apresenta os nós livres de maior relevância na percepção dos entrevistados.  

Tabela 11: Descrição Parcial dos Nós Livres de Orçamento e Finanças 

NÓ DE ÁRVORE: ORÇAMENTO E FINANÇAS 

N Nome dos Nós Livres Fontes 
Freq de 

Codificação 
Data de Criação 

1 
ARTIC_Desafios na Articulação com o 
Executivo 

11 76 22/06/2017 17:28 

2 
INFRA_Desafios de Estrutura 
Limitando os Trabalhos 

10 29 10/04/2017 01:41 

3 
ORÇA_Ausência de Recursos 
Financeiros no Estado 

4 10 27/01/2017 20:17 

4 
FINANC_Entraves para Criação do 
Fundo (Taxa dos Cartórios) 

4 9 19/03/2017 12:27 

5 
INFRA_Demanda excessiva em 
relação à estrutura disponível 

1 5 23/03/2017 15:31 

6 ORÇA_Ausência de Orçamento de TI 1 4 11/04/2017 23:28 

7 INFRA_Falta de Estrutura em Brasília 2 2 22/06/2017 17:30 

8 
ORÇA_Ausência de um Orçamento 
Vinculado ao Planejamento 

2 2 10/04/2017 17:10 

9 
PLAN_Ausência de Orçamento 
Próprio Afeta Planejamento 

2 2 08/04/2017 15:58 

10 
FINANC_Discussão de Viabilidade 
de Captação de Recursos 

1 2 21/03/2017 17:01 

Fonte: Elaboração própria 

Como não poderia deixar de ser, a linha 1 da Tabela 11 retrata que o principal 

desafio orçamentário da DPMG é sua articulação com o Executivo. Já discutimos em 

demasia tal tópico, notadamente quando falamos da Atuação Institucional. Entretanto, 

o simples fato da sua presença em primeiro lugar na Tabela 11 destaca que a discussão 

orçamentária sempre será um desafio para a Defensoria mineira. E o que fazer diante 

deste desafio? Alguns pontos podem ser pensados como de alta relevância.  

Em primeiro lugar, o orçamento precisa ser vinculado a um sólido 

planejamento. Sem objetivos, ações e metas claros perde-se em dois sentidos.  

1. As demandas de recursos financeiros crescem de forma desestruturada e 

pouco ordenada. O orçamento acaba sendo o balizador das metas e não o 

contrário. Esse não é um problema exclusivo da DPMG. Uma das tarefas 
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mais complexas em qualquer organização, seja pública ou privada, é 

vincular planejamento e orçamento. Entretanto, embora difícil, é vital para 

o gerenciamento financeiro mais efetivo e com qualidade do gasto.  

2. A articulação com o Executivo sempre será mais complexa, pois sem um 

planejamento estruturado e um orçamento realista, vinculado a metas 

efetivas, a discussão é sempre mais difícil.  

Em segundo lugar, o orçamento precisa ser acompanhado em sua execução 

física e financeira. Não somente planejar, mas mostrar a execução de forma robusta 

ajuda na criação de ciclos contínuos de melhoria da gestão orçamentária. Essa é uma 

demanda real para a DPMG.  

Em terceiro lugar, o orçamento precisa ser desdobrado no nível tático. Apenas 

a título de exemplo, vimos neste relatório que uma das áreas mais sensíveis atualmente 

na DPMG, e que precisa de melhoria urgente, é a tecnologia da informação. Não por 

acaso, a linha 6 da Tabela 11 ressalta a necessidade de um orçamento de TI. Entretanto 

não há orçamento de TI. Ora, não é somente de TI, mas de todas as áreas táticas. Diante 

do quadro de desafios exposto nesse diagnóstico a ausência de um orçamento nos 

níveis táticos é um sério risco à efetiva execução de mudanças na DPMG.  
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8. CONCLUSÃO 

 

Este relatório representa o entendimento detalhado da Fundação João Pinheiro 

sobre o ambiente externo e interno da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. 

Foram levantadas informações que permitiram a sólida compreensão dos pontos fortes 

da DPMG, com todas as características internas do órgão que o tornam diferenciado e 

com grande potencial de desenvolver sua missão. Além disso, também foram 

identificadas oportunidades do ambiente externo que permitem vislumbrar 

possibilidades de crescimento e de desenvolvimento da Defensoria.  

Ademais, todo o levantamento permitiu entender os pontos frágeis da estrutura 

da DPMG, com uma visão de seus desafios futuros. Há problemas de governança, de 

infraestrutura, de estruturação do modelo de gestão, entre outros aspectos. Um dos 

maiores esforços será na criação de uma cultura interna que compreenda a necessidade 

de alterações na arquitetura organizacional do órgão. No entendimento da FJP, o 

modelo uma comarca – um Defensor é praticamente inexequível. Além disso, a 

inamovibilidade, instituto importantíssimo para proteção do Defensor, precisa ser 

conjugada com algum instrumento que permita alocação gerencial mais efetiva dos 

Defensores. 

Há ainda fatores externos que potencializam tais desafios, tornando a 

necessidade de um Planejamento Estratégico urgente e premente. Podemos citar, por 

exemplo, a extensa crise financeira pela qual vem passando a Administração Pública. 

Ela demanda das instituições governamentais soluções efetivas e criativas para 

promover serviços públicos de qualidade.   

Como proposto no início dos trabalhos, a Fundação João Pinheiro promoveu 

um diagnóstico amplo e participativo. Foram coletados dados de fontes secundárias e 

primárias. Informações sobre as Defensorias ao redor do Brasil, bem como de fontes 

documentais da DPMG. Além disso, um amplo volume de entrevistas foi realizado 

com vários atores apontados pela Defensoria de Minas Gerais. 

Após a coleta de dados, a Fundação João Pinheiro se debruçou sobre um vasto 

trabalho de transcrição e de análise dos dados. Para tal foi utilizado o software NVIVO, 
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que permite a codificação dos textos transcritos em estruturas de significado. Tal 

trabalho permitiu que a análise das entrevistas fosse feita de forma objetiva e não 

subjetiva. As conclusões são tiradas a partir das próprias falas dos atores.  

A partir do mês de outubro de 2017, todo o diagnóstico passou por um processo 

de refinamento junto aos técnicos da Defensoria para que chegasse à sua versão final. 

O principal foco foi a redução de seu tamanho para que pudesse ser discutido em um 

workshop junto aos Defensores. O documento atual possui aproximadamente 200 

páginas, o que já o torna bastante extenso. 

O ponto central agora é a produção do documento de Planejamento Estratégico. 

Ele será formado por um conjunto de ações que darão foco e consistência ao trabalho 

da DPMG. Acreditamos que o Plano Estratégico permitirá um conjunto de projetos e 

programas que serão executados de forma orquestrada e coordenada. Além disso, 

permitirá a priorização de ações, evitando a dispersão de esforços e recursos tão 

comum na Administração Pública. 

É fundamental que na construção do Planejamento Estratégico os técnicos da 

DPMG entendam que o Plano precisa adotar um modelo compacto. Não se pode 

repetir o padrão do PGA de inúmeros objetivos e ações. Tal realidade prejudica 

sobremaneira a implantação e o acompanhamento das ações. O maior risco é o 

Planejamento Estratégico se transformar em uma peça de ficção e não ser efetivamente 

posto em prática.  

Por fim, merece destaque que as posições da FJP em todo o diagnóstico são 

técnicas e não refletem preferência por um ou outro modelo de gestão. Todas as 

conclusões procuraram ser fidedignas aos dados e carecem agora de profunda reflexão 

da DPMG. Não estamos exagerando ao dizer que grande parte do futuro da 

organização depende de retirar desse diagnóstico os insigths para que seu caminho seja 

repensado.  
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