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Belo Horizonte, 30 de Abril de 2018. 

 

Documento: Relatório 3 - Relatório Final do Planejamento Estratégico da Defensoria Pública 

do Estado de Minas Gerais. 

 

Vossa Excelência, Defensora Pública-Geral do Estado de Minas, Christiane Neves 

Procópio Malard, 

 

Este documento representa a consolidação de mais de dois anos de trabalho para a 

construção do Planejamento Estratégico da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais 

(DPMG). Após a realização de um amplo diagnóstico dos contextos interno e externo da 

organização, desenvolvemos um conjunto de workshops para discussão de ações e, 

finalmente, produzimos o Planejamento Estratégico da DPMG, instrumento que cumpre as 

premissas básicas de um documento de planejamento: específico, mensurável, acordado, 

ligado ao tempo e realizável.  

É um documento específico ao trazer objetivos e metas determinados e claramente 

compreendidos pelos atores envolvidos. Não há dúvidas sobre quais devem ser as 

prioridades para os próximos anos e os propósitos de desenvolvimento da DPMG.  

É um plano mensurável, já que todos os objetivos são seguidos por indicadores que 

permitem sua completa medição. Não há como se falar em gestão se não há medidas de 

desempenho. O Planejamento Estratégico da Defensoria cumpre claramente o requisito de 

ser mensurável, o que permite seu acompanhamento para testar o seu progresso e o seu 

sucesso. Além disso, a realização das medições ajudará a gestão superior da DPMG 

(Defensoria Pública Geral, Conselho Superior e Corregedoria) a tomar as ações corretivas ao 

longo da implantação da estratégia da organização.  

Fator extremamente importante é que o Plano Estratégico da Defensoria é resultado 

de acordo entre os stakeholders envolvidos no projeto. As ações foram amplamente discutidas 

com os atores para que pudessem atender às expectativas da Defensoria. A construção do 

processo de coleta de dados foi ampla e procurou atender ao maior volume possível de 

atores. Ademais, após a conclusão do diagnóstico, foram realizados workshops com o 

Conselho Superior e voluntários inscritos, bem como com os coordenadores regionais. 



  
   

 
 

Afirmamos que, por isso, o documento é fruto de um trabalho participativo e colaborativo e, 

em função disso, apresenta maior probabilidade de sucesso.  

Outro ponto relevante sobre o Plano Estratégico é que ele é um trabalho ligado ao 

tempo. Foi estabelecido como limite para o prazo de projetos o ano de 2022, constituindo 

assim um horizonte de cinco anos. O período mostra que a preocupação da Defensora 

Pública Geral ultrapassa os limites de uma única gestão. Dessa forma, evidencia o 

compromisso com resultados de longo prazo e não somente com o horizonte de um mandato, 

visão rara na administração pública brasileira, todavia mais que necessária para o 

gerenciamento e a implementação de ações que demandam tempo para sua maturação e seu 

desenvolvimento.  

Por fim, o documento apresenta um plano estratégico com metas realizáveis. Ele é 

realista e contempla não uma visão idealizada de Defensoria Pública, mas um conjunto de 

metas passível de ser implantado a partir do atual cenário da DPMG. Nosso foco sempre foi 

apresentar uma visão pragmática e muito realista, insistindo para que o Plano Estratégico da 

DPMG não ousasse além da medida. Em outras palavras, fomos idealistas, mas não 

irresponsáveis, focando em ações com um delineamento congruente com os recursos 

existentes. 

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

Defensoria Pública de Minas Gerais.  

 

Atenciosamente, 

 

Letícia Godinho 

Diretora da Escola de Governo Paulo Neves de Carvalho 

Fundação João Pinheiro 
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1. Introdução 

 

O planejamento estratégico pode ser entendido como um processo de gestão que 

norteia as ações de uma organização. Por meio dele, é possível traçar um conjunto claro de 

objetivos, estabelecer indicadores, metas e definir iniciativas e ações que tornem efetiva a sua 

implantação. Nesse sentido, uma estratégia consolidada evita a dispersão de recursos, tão 

facilmente observável nos esforços fragmentados realizados por organizações públicas no 

desempenho de suas ações.  

O ponto de partida para um planejamento estratégico é a construção de uma sólida 

análise ambiental, tanto do contexto externo como do interno. O levantamento de 

informações e a sua posterior análise fornecem as bases para a identificação dos principais 

pontos positivos de uma organização e daqueles negativos. Dado que o propósito central da 

estratégia é mudar a maneira com que a organização conduz seu futuro, a realização do 

diagnóstico é de suma importância.  

O diagnóstico desenvolvido na Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais foi 

exaustivo. Foram levantadas múltiplas informações tanto de fontes primárias como 

secundárias.  Entrevistas com vários Defensores foram conduzidas na capital e no interior. 

Não só o volume foi amplo, também sua abrangência. A Fundação João Pinheiro optou por 

realizar o levantamento de dados com diversos atores com as mais diversas funções e 

atribuições na organização. Somada às entrevistas dirigidas, foi dada aos Defensores a 

oportunidade de serem voluntários para a participação na fase de coleta de dados. Além 

disso, os dados não foram coletados somente na DPMG.  

Como apontam as melhores práticas em planejamento da estratégia, era vital ouvir os 

atores do ambiente externo à Defensoria. Dessa forma, entrevistas foram conduzidas no 

Executivo, no Legislativo, no Judiciário e no Ministério Público. Ao final do processo, restou 

à Fundação João Pinheiro um total de mais de duzentas páginas de material transcrito.  

Vale destacar que ainda foram feitos levantamentos em documentos de fontes 

secundárias. Entre eles, os estudos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), como 

o Mapa das Defensorias no Brasil, e os sítios de todas as Defensorias estaduais e da federal. 

Ressalta-se também o levantamento de informações do PGA,  pois trata-se do atual 
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instrumento de planejamento da organização. Decidiu-se 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, uma vez que o PGA 2015-2016 possui 166 

objetivos, e o PGA 2016-2017 conta com 145.  

A análise dos PGA levou em consideração três pontos importantes: a classificação já 

adotada nos PGA conforme as áreas temáticas e os setores/áreas de atuação da DPMG; a 

classificação dos objetivos dos PGA entre estratégicos e operacionais e, por último, a 

classificação consoante às pautas de atuação da DPMG, definidas pela Fundação João 

Pinheiro a partir das melhores práticas observadas na literatura.  

De posse dos aspectos coletados, coube à FJP um amplo processo de tratamento dos 

dados e a redação do diagnóstico. Utilizou-se o software de análise de informações NVivo, 

que permitiu o estudo das entrevistas de forma objetiva e científica. Mais detalhes da 

metodologia de tratamento podem ser vistos no documento de diagnóstico. Entretanto, 

destaca-se que ele permitiu a agregação das informações em uma hierarquia de significados 

que proporcionou um retrato sólido da DPMG. 

O processo de validação do diagnóstico concluiu-se com um rico workshop, realizado 

nos dias 20 e 22 de fevereiro de 2018. O primeiro, com membros do Conselho Superior da 

Defensoria Pública de Minas Gerais e demais Defensores que manifestaram seu interesse em 

participar por meio de inscrições. O segundo, com os Coordenadores Regionais.  

As duas experiências foram riquíssimas. Aos participantes, foi apresentado um 

resumo do diagnóstico e solicitado que sugerissem projetos e ações pensando no futuro da 

DPMG. Pode-se afirmar que o diagnóstico foi “fechado com chave de ouro”, já que os 

presentes nos workshops não somente entenderam os pontos expostos no diagnóstico, como 

propuseram ações de altíssimo valor para a transformação da realidade da DPMG. Ressalta-

se que as dinâmicas demonstraram a força de um plano estratégico construído por meio de 

ações altamente participativas.  

De posse dos dados tratados, do diagnóstico redigido e das informações do workshop 

consolidadas, redigiu-se a Proposição da Estratégia da Defensoria Pública do Estado de 

Minas Gerais. Ela é apresentada neste documento e trata-se do produto final do trabalho. A 

trajetória para realização da estratégia pode ser vista de forma resumida na Figura 1.  
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Figura 1: Etapas para Produção do Planejamento  

 

Fonte: elaboração própria 
 

Dessa forma, o presente documento é a formalização do Planejamento Estratégico da 

Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Ele está subdivido da seguinte forma: em 

primeiro lugar, apresentamos esta introdução. O tópico 2 traz o Mapa Estratégico da DPMG 

com o detalhamento de cada objetivo estratégico, seus indicadores, suas metas e seus projetos 

associados. O mapa pode ser entendido como o conjunto estruturado de objetivos a serem 

alcançados entre 2018 e 2022. 

O capítulo 3 traz a descrição sucinta de cada projeto sugerido para os próximos cinco 

anos e é assim um dos núcleos deste relatório. Nele são desenvolvidos os projetos e as ações 

que precisarão ser executados para que os objetivos expostos no mapa não se restrinjam à 

teoria.  

O último tópico lista os anexos do documento, representados por quadros que buscam 

sistematizar as relações entre objetivos estratégicos, projetos, prazos, orçamentos, 

indicadores e suas respectivas metas. Nessa seção, também é possível localizar o 

detalhamento dos indicadores sugeridos. 
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2. Mapa Estratégico da DPMG 

 

Após o diagnóstico, foi criado o mapa estratégico da Defensoria Pública do Estado de 

Minas Gerais. Os mapas fazem parte de uma metodologia de gestão estratégica desenvolvida 

por Robert Kaplan e David Norton (1997) que define um conjunto de perspectivas, objetivos, 

indicadores e metas que devem ser alcançados pelas organizações que os propõem. 

Originalmente, os autores criaram as perspectivas financeira, dos clientes, dos processos 

internos e da aprendizagem e crescimento.  

No setor público, a metodologia tem sido amplamente difundida, mas com 

adaptações das perspectivas, uma vez que não há interesse de geração de lucros em 

ambientes dessa natureza. Os mapas são utilizados para estabelecer objetivos globais para as 

organizações, mas também são desmembrados em mapas setoriais, o que oferece a 

possibilidade de desdobramento do planejamento estratégico em ações táticas.  

Para desenvolvimento do trabalho, foram estabelecidas quatro perspectivas. A 

primeira,  denominada “Resultados”, foi dividida em dois subtemas: “Atuação 

Institucional” e “Qualidade da Assistência Jurídica”. A segunda, chamada “Processos 

Internos”, tem as subdivisões “Comunicação e Relacionamento”, “Eficiência e Eficácia 

Operacional” e “Gestão da Informação”. A terceira, “Pessoas, Infraestrutura e Tecnologia”, 

possui as subdivisões de “Gestão de Pessoas” e “Infraestrutura Organizacional e de 

Tecnologia da Informação e Comunicação”. Por último, “Orçamento e Finanças”, sem 

subtemas. O mapa pode ser visto na Figura 2.  

É interessante destacar que os objetivos estratégicos foram elaborados em consonância 

com discussões estratégicas do documento de diagnóstico realizado pela consultoria e 

consubstanciado no Relatório 2. Ele foi amplamente debatido, inclusive com a realização de 

dois workshops de elaboração de resultados. 

Após a figura do Mapa Estratégico, esse tópico representa a própria essência do Plano 

Estratégico da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Ele apresenta cada objetivo 

estratégico e seus respectivos indicadores, metas e projetos/iniciativas prioritários.
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Figura 2: Mapa Estratégico da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais 

 

Fonte:  elaboração própria.



    
 

11 
 

 Objetivos, Indicadores e Metas  
 

A Figura 2 apresenta o mapa estratégico sugerido para a Defensoria Pública do Estado 

de Minas Gerais. Ele foi formado por um conjunto de 14 objetivos distribuídos em oito temas 

em cada uma das quatro perspectivas: resultados, processos internos, pessoas, infraestrutura 

e tecnologia e orçamento e finanças. Destaca-se que a Fundação João Pinheiro procurou tratar 

um número de objetivos que permitisse a exequibilidade do plano, para que o mapa 

estratégico não se tornasse um documento de trabalho que não ganharia vida e não 

transformaria os resultados do órgão.  

Nesse tópico do relatório, far-se-á a descrição de cada objetivo estabelecido, 

vinculando-os a um tema e a uma perspectiva estratégica. A perspectiva é apresentar de 

maneira sucinta, mas ao mesmo tempo clara, os propósitos centrais que deverão ser 

alcançados pela DPMG. 

Para cada objetivo, são apresentados um ou mais indicadores que permitirão à gestão 

estratégica da Defensoria acompanhar a execução dos avanços da estratégia. Assim sendo, 

associam-se os objetivos a medidas que permitem que se confira o progresso. Além deles, há 

a definição de metas para 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Seria pouco útil estabelecer 

indicadores sem a definição de metas que representem um desafio à gestão da DPMG. 

Por fim, para o alcance dos objetivos e das suas respectivas metas, torna-se necessária 

a criação de um conjunto de ações ou iniciativas. Elas são os projetos e as ações que devem 

ser conduzidos durante o período compreendido entre 2018 e 2022, de forma a dar um salto 

qualitativo na gestão da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais.  

Cada objetivo, indicador e meta será explicado nesse tópico, alinhados aos projetos 

correspondentes. Eles devem ser entendidos como a carteira de projetos estruturantes que 

serão adotados na DPMG. Por meio desse roteiro, acredita-se que a Defensoria Pública 

mineira transformará a maneira como presta serviços aos cidadãos. 

 

  



    
 

12 
 

2.1.1 Perspectiva dos Resultados 

 

Perspectiva: Resultados 

Tema: Atuação Institucional 
Objetivo estratégico R1 - Criar 
mecanismos institucionais para 
promover a atuação extrajudicial 
e demais atribuições da DPMG 

 Descrição: desenvolver estratégias institucionalizadas na 
DPMG com foco na atuação extrajudicial. 

 

Onde Estamos 

Nos dias atuais, grande parte da atuação da DPMG possui um foco extrajudicial. 

Diversas iniciativas bem sucedidas vêm sendo conduzidas no órgão de modo a maximizar a 

qualidade do atendimento e evitar a judicialização extremada para solução de conflitos. Entre 

elas, observa-se as ações do “Direito a Ter Pai”, casamentos coletivos, além de outras. 

Contudo, o aprendizado da atuação extrajudicial é ad hoc. Quase todas as iniciativas partiram 

de grupos isolados de Defensores que acreditam na atuação extrajudicial. Aos poucos, tais 

ações estão amadurecendo, mas ainda dependem muito do esforço dos próprios Defensores.  

Onde Queremos Chegar 

Durante o diagnóstico feito pela Fundação João Pinheiro, foi apontada a necessidade de 

priorização e institucionalização da atuação extrajudicial. Primeiramente, porque oferece 

uma via mais rápida de solução de problemas e que, em alguns casos, pode ser realizada em 

escala. Em segundo lugar, porque aproxima a Defensoria dos interesses dos assistidos, 

tornando a organização mais efetiva e transparente com o cidadão. Queremos chegar em um 

plano de ação extrajudicial que contenha todas as diretrizes, a agenda e o orçamento para a 

consolidação da atuação extrajudicial. 
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Indicadores 
 

Indicador Unidade Referência 
Meta 

2018 2019 2020 2021 2022 

Indicador 1: Plano de Ação 
Extrajudicial elaborado 

Valor 
absoluto 

- - 1 - - - 

Indicador 2: Número de ações 
extrajudiciais realizadas 

Valor 
absoluto 

- -     

Indicador 3: Núcleo Temático 
e de Atuação Provisória criado 

Valor 
absoluto 

- - 1 - - - 

Indicador 4: Prioridades e 
requisitos mínimos de atuação 
da DPMG definidos 

Valor 
absoluto 

- - 1 - - - 

 

 Projetos Relacionados  

 

Plano de Ação Extrajudicial 

Criação dos Núcleos Temáticos e de Atuação Provisória 

Definição de prioridades e requisitos mínimos de atuação da DPMG 
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Perspectiva: Resultados 

Tema: Atuação Institucional 

Objetivo estratégico R2 - Apoiar 
as políticas públicas correlatas às 
atribuições da Defensoria 

 Descrição: desenvolver estratégias institucionalizadas de 
aproximação com outras instâncias governamentais para 
apoiar o desenvolvimento de políticas públicas. 

 

Onde Estamos 

Grande parte das ações da DPMG também são realizadas em programas e projetos de 

outros órgãos e outras esferas governamentais, notadamente a atuação extrajudicial. 

Atividades de mediação, negociação e suporte a pessoas em condições de vulnerabilidade, 

entre outras, são feitas em diversos órgãos da administração pública. Natural que assim o 

seja. Políticas públicas são transversais, raramente dependem de uma só esfera de governo 

ou somente de um órgão público. Esse cenário pode ser observado nas múltiplas cooperações 

que a DPMG realiza com o Executivo e o Judiciário. Observa-se, contudo, que a consolidação 

de tais ações no Planejamento Governamental ainda se faz necessária.  No diagnóstico, 

notamos que o Executivo dialoga pouco com a DPMG sobre múltiplas possibilidades de 

cooperação. Em alguns casos, tal cenário acaba por gerar ações redundantes e subótimas, o 

que também acontece nos contextos do Legislativo e do Judiciário.  

Onde Queremos Chegar 

Queremos chegar em ações planejadas e articuladas de cooperação entre os múltiplos 

atores da administração pública. Um passo fundamental para isso é a inserção da DPMG 

como ator relevante nas políticas públicas discutidas no PMDI e no PPAG, além de em canais 

abertos de projetos conjuntos com o Judiciário. Nesse sentido, ressalta-se a necessidade de 

adoção de uma postura proativa por parte da Defensoria mineira, especialmente em relação 

à oportunidade de consolidação de um canal de diálogo durante a elaboração do próximo 

PPAG. Correspondendo ao instrumento de planejamento no âmbito do poder Executivo 

estadual, o referido plano possui ciclos de vigência de quatro anos e tem seu início sempre 

no segundo ano de mandato do governo estadual. Dessa forma, vislumbra-se que 2019 

corresponderá ao ano de elaboração do próximo PPAG, de modo que o estabelecimento da 

comunicação durante sua redação permitiria o alinhamento da atuação da DPMG às políticas 
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públicas executivas estaduais, fomentando a perspectiva de transversalidade das ações e 

potencializando, assim, o atendimento do assistido. 

Indicadores 

 

Indicador Unidade Referência 
Meta 

2018 2019 2020 2021 2022 

Indicador 5: Mapa de 
aderência das ações da DPMG 
ao Planejamento Governa-
mental realizado 

Valor 
absoluto 

- 1 1 1 1 1 

Indicador 6: Grau de inserção 
da DPMG em projetos do 
PPAG  

Percentual - - 50% 60% 70% 75% 

Indicador 7: Número de ações 
conjuntas realizadas com 
atores externos 

Valor 
absoluto 

- - 10 20 25 30 

 

 Projetos Relacionados  

 

Inventário de ações correlatas à atuação da DPMG nos demais poderes e instituições 
públicas 
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Perspectiva: Resultados 

Tema: Atuação Institucional 

Objetivo estratégico R3 - 
Realinhar a estrutura normativa 
e administrativa da DPMG às 
necessidades da sociedade 
 

 Descrição: alinhar a estrutura normativa às necessidades da 
sociedade. No contexto atual, a estrutura normativa está 
amplamente focada no Judiciário, não atendendo, 
necessariamente, as demandas do seu público alvo. Além 
disso, faz-se indispensável redesenhar a arquitetura 
administrativa para fazer frente aos desafios enfrentados 
pela DPMG. 

 
Onde Estamos 

Durante o diagnóstico realizado, percebeu-se que um dos principais problemas da 

Defensoria está em sua estrutura normativa e na arquitetura organizacional, especialmente 

a partir da Deliberação 011 e da ausência de um regimento interno consolidado. Há uma 

excessiva vinculação da atuação da DPMG à estrutura do Judiciário. Além disso, a 

Deliberação 011 acaba por determinar todo o processo de alocação de pessoal da DPMG. A 

inamovibilidade do Defensor é princípio fundamental, mas acaba por provocar extremos. 

Apenas a título de exemplo, um Defensor pode ser inamovível em determinada vara sem ter 

a real vocação para o desempenho das funções lá requeridas. E não há instrumento gerencial 

para lidar com isso. Outro exemplo: se a 12ª Vara Criminal de BH é extinta, o Defensor lotado 

nela seria inamovível na Criminal ou em BH? Os exemplos não representam toda a 

complexidade dos cenários encontrados nem é esse o propósito. O foco é entender o grau de 

enrijecimento das alocações ditado pela deliberação, o que torna o trabalho gerencial quase 

inócuo. Não há como instâncias de gestão vincularem as alocações de profissionais à 

realidade das necessidades dos assistidos e da sociedade.  

Onde Queremos Chegar 

Queremos chegar na discussão e no debate da arquitetura organizacional. Isso envolve 

a  reconstrução da Deliberação 011 e da estrutura normativa interna, permitindo a definição 

de configurações capazes de lidarem com a realidade das diversas regiões de Minas Gerais. 

Não somente isso, a estrutura normativa deve refletir a necessidade de institucionalização 
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da atuação extrajudicial, dando legitimidade e garantindo condições de enforcement para a 

execução das políticas internas.  

Indicadores 

 

Indicador Unidade Referência 
Meta 

2018 2019 2020 2021 2022 

Indicador 8: Levantamento de 
sugestões para mudança da 
Deliberação 011 realizado 

Valor 
absoluto 

- - 1 - - - 

Indicador 9: Consolidação de 
documento com sugestões de 
alteração da Deliberação 011 

Valor 
absoluto 

- - 1 - - - 

Indicador 10: Nova 
Deliberação Normativa da 
DPMG aprovada 

Valor 
absoluto 

- - 1 - - - 

Indicador 11: Regimento 
Interno da DPMG criado 

Valor 
absoluto 

- - 1 - - - 

 

 Projetos Relacionados  

 

Reformulação da Deliberação 011 

Criação do Regimento Interno da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais  
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Perspectiva: Resultados 

Tema: Qualidade da Assistência Jurídica 

Objetivo estratégico R4 - 
Aumentar a eficiência, eficácia e 
efetividade do acesso à justiça 
por meio da DPMG 

 Descrição: desenvolver estratégias, projetos, programas, 
ações, processos, sistemas informatizados e os atores 
internos da DPMG com o propósito de incrementar a 
qualidade da assistência jurídica ao assistido. 

 

Onde Estamos 

O diagnóstico mostrou que há diversos obstáculos à qualidade da assistência jurídica 

na DPMG. A já mencionada estrutura normativa interna provoca engessamentos na 

possibilidade de alocação e determinação de modelos de atendimento alinhados às 

necessidades dos assistidos. A ausência de institucionalização da atuação extrajudicial acaba 

por evitar que ganhos de escala de modelos não judicializados alcancem todo o estado. Há 

ainda o baixo grau de articulação e coordenação entre as instâncias de gestão (Gabinete, 

Corregedoria e Conselho Superior), que, em conjunto, poderiam adotar medidas mais céleres 

para a efetividade gerencial e o atendimento do cidadão. Os sistemas informatizados, que 

não permitem muita automatização dos atendimentos, obrigam a que o trabalho precise ser 

refeito e não garantem a rastreabilidade dos processos que conduz a informações valiosas 

sobre o trabalho da DPMG. Há falta de avaliação de desempenho de Defensores, fazendo 

com que profissionais com performance diferente atinjam os mesmos benefícios. Outros 

tópicos foram apontados no diagnóstico realizado para a elaboração do planejamento 

estratégico. Contudo, já há uma sólida compreensão das lacunas, que precisam de evolução. 

Onde Queremos Chegar 

Em primeiro lugar, queremos chegar à elaboração de uma visão estratégica focada no 

desempenho de alta qualidade para o assistido. Além disso, em uma estrutura normativa 

interna focada no fornecimento de serviços que atendam às necessidades dos cidadãos de 

forma célere e conclusiva. Ademais, em processos de trabalho estruturados, medidos e 

automatizados para permitir entregas com alta qualidade para todos os usuários dos serviços 

da DPMG. Por último, em pessoas motivadas e engajadas no compromisso de atender bem 

o assistido mineiro.   
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Indicadores 

 

Indicador Unidade Referência 
Meta 

2018 2019 2020 2021 2022 

Indicador 12: Agenda 
Institucional de Atendimento 
definida 

Valor 
absoluto 

- - 1 - - - 

Indicador 13: Percentual de 
atendimento pela Agenda 
estabelecida 

Percentual - - 80% 90% 92% 95% 

Indicador 14: Aplicativo do 
CRC criado 

Valor 
absoluto 

- - 1 - - - 

Indicador 15: Plano de 
Capacitação Semestral criado 

Valor 
absoluto 

- 1 2 2 2 2 

Indicador 16: Taxa de 
execução física do Plano de 
Capacitação Semestral 

Percentual - 60% 60% 70% 80% 95% 

Indicador 17: Taxa de 
execução financeira do Plano 
de Capacitação Semestral 

Percentual - 60% 60% 70% 80% 95% 

Indicador 18: Estratégia do 
Novo SIGED definida 

Valor 
absoluto 

- - 1 - - - 

Indicador 19: Novo SIGED 
implantado 

Valor 
absoluto 

- - - 1 - - 

Indicador 20: Plano de 
Classificação Documental e 
Tabela de Temporalidade 
criados 

Valor 
absoluto 

- 1 - - - - 

Indicador 21: SEI implantado Valor 
absoluto 

- 1 - - - - 

Indicador 22: Relatório sobre a 
atuação dos Dativos elaborado 

Valor 
absoluto 

- - - 1 - - 

Indicador 23: Base de 
Conhecimento da DPMG 
implantada 

Valor 
absoluto 

- - - 1 - - 

Indicador 24: Índice de 
Satisfação dos Defensores 
com a Base de Conhecimento 
da DPMG 

Percentual - - - 90% 95% 98% 
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 Projetos Relacionados  

 

Criação da Agenda de Atendimento Institucional 

Criação do CRC e do SAP (novas ferramentas digitais de atendimento) 

Base de Conhecimento da DPMG 

Plano de Capacitação Semestral 

Novo SIGED 

Criação do Plano de Classificação Documental e da Tabela de Temporalidade 

Implantação do SEI 

Discussão sobre a atuação dos Dativos 
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Perspectiva: Resultados 

Tema: Qualidade da Assistência Jurídica 

Objetivo estratégico R5 - Atuar 
com transparência 
 

 Descrição: desenvolver estratégias, processos e sistemas 
para permitir a atuação transparente da DPMG tanto para 
os atores internos, quanto para a sociedade. 

 

Onde Estamos 

A DPMG já age de acordo com as normas estabelecidas para publicação de informações 

orçamentárias e financeiras. Além disso, procura informar os cidadãos sobre programas e 

ações em execução. Contudo, a instituição ainda é reativa e apresenta informações e serviços 

quando demandada. Não há um plano de transparência das ações da Defensoria que abra 

canais com a sociedade para avaliar os programas e projetos da DPMG, tampouco para 

avaliar a elaboração e a implantação das políticas e das ações da organização. 

Onde Queremos Chegar 

Em estratégias focadas em uma postura ativa na publicação de informações sobre as 

ações, os serviços e projetos da DPMG. Além disso, na abertura de canais de comunicação 

com a sociedade que permitam a participação mais efetiva dos assistidos na avaliação e 

elaboração dos planos e projetos da DPMG. 

Indicadores 

 

Indicador Unidade Referência 
Meta 

2018 2019 2020 2021 2022 

Indicador 25: Plano de 
Transparência elaborado  

Valor 
absoluto 

- 1 - - - - 

Indicador 26: Divulgação do 
Plano Estratégico da DPMG 

Valor 
absoluto 

- 1 - - - - 

Indicador 27: Divulgação da 
execução física do 
Planejamento Estratégico 

Percentual - 100% 100% 100% 100% 100% 

Indicador 28: Divulgação da 
execução financeira do 
Planejamento Estratégico 

Percentual - 100% 100% 100% 100% 100% 

Indicador 29: Portal da 
Transparência da DPMG 
criado/reformulado 

Valor 
absoluto 

- - 1 - - - 

 
  



    
 

22 
 

 Projetos Relacionados  

 

Criação/Reformulação do Portal da Transparência 
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2.1.2 Perspectiva dos Processos Internos 

 

Perspectiva: Processos Internos 

Tema: Comunicação e Relacionamento 

Objetivo estratégico P1 - 
Consolidar a comunicação 
institucional e as parcerias com 
outros órgãos com foco no 
fortalecimento da gestão e da 
imagem institucional da DPMG 

 Descrição: desenvolver estratégias de comunicação interna 
e externa na DPMG. A primeira destinada a permitir a troca 
de informações mais efetiva nas diversas instâncias 
responsáveis pela atuação da DPMG. A segunda tenciona 
tornar a atuação da DPMG mais efetiva e difundida em todo 
o estado de Minas Gerais.  

 
Onde Estamos 

O cenário da comunicação da DPMG está quase todo vinculado a ações de divulgação 

de notícias, eventos e informações feitas pela Assessoria de Comunicação. Ocorre que muito 

há que se fazer em relação às estratégias de comunicação dos diversos atores institucionais. 

Durante o diagnóstico, foram observados desafios na articulação com o Executivo 

(notadamente nos municípios) e com o Judiciário. Além disso, a comunicação com a 

sociedade carece de maior efetividade, desde a apresentação do trabalho da Defensoria até 

questões operacionais, como a ampla criação de meios e canais de comunicação sobre os 

serviços prestados pela DPMG e os horários de funcionamento de atendimento nas comarcas. 

No tocante à comunicação interna, há múltiplos desafios. Em grande parte das vezes, as 

pautas entre Gabinete, Conselho Superior e Corregedoria não são gerenciadas de maneira a 

encontrar soluções para problemas de desempenho institucional. Basta verificar a lentidão 

no processo de discussão da alteração da Deliberação 011. As instâncias de gestão deveriam 

agir de forma mais orquestrada, e não o fazem. Além disso, a gestão do conhecimento e da 

informação é frágil internamente, em grande medida pela inexistência de mecanismos e 

processos estruturados de comunicação entre os diversos atores organizacionais.  

Onde Queremos Chegar 

Em primeiro lugar, em um plano de comunicação e estratégia de mídia para estabelecer 

canais claros de trocas de informações com a sociedade e com as demais esferas 

governamentais do Executivo, Legislativo, Judiciário e Ministério Público. Em segundo 
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lugar, em estratégias internas de comunicação que permitam o compartilhamento da 

informação e do conhecimento entre Defensores e comarcas, assim como uma orquestração 

maior das ações do Gabinete, Conselho Superior e da Corregedoria. 

Indicadores 
 

Indicador Unidade Referência 
Meta 

2018 2019 2020 2021 2022 

Indicador 1: Plano de 
Comunicação elaborado 

Valor 
absoluto 

- 1 - - - - 

Indicador 2: Percentual de 
ações do Plano de 
Comunicação executadas 

Percentual - - 70% 70% 80% 85% 

Indicador 3: Plano de 
Educação em Direitos 
elaborado 

Valor 
absoluto 

- 1 - - - - 

Indicador 4: Ouvidoria da 
DPMG criada e implantada 

Valor 
absoluto 

- - 1 - - - 

Indicador 5: Protocolo de 
Atuação do Defensor nas 
Comarcas criado 

Valor 
absoluto 

- - 1 - - - 

Indicador 6: Pesquisa de 
Satisfação do Assistido 
realizada 

Valor 
absoluto 

- - 1 1 1 1 

Indicador 7: Índice de 
Satisfação do Assistido 

Percentual - 80% 80% 85% 92% 97% 

Indicador 8: Catálogo de 
Serviços criado 

Valor 
absoluto 

- - 1 - - - 

 

 Projetos Relacionados  

 

Criação do Plano de Comunicação 

Protocolo de Atuação do Defensor nas Comarcas 

Ouvidoria Institucional 

Pesquisa de Satisfação do Assistido 

Inventário de ações correlatas à atuação da DPMG nos demais poderes e instituições 
públicas 

Criação do Catálogo de Serviços 
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Perspectiva: Processos Internos 

Tema: Eficiência e Eficácia Operacional 

Objetivo estratégico P2 - 
Estruturar a Área Meio da 
DPMG 

 Descrição: desenvolver estratégias para prover as diversas 
comarcas de profissionais, processos estruturados e sistemas 
informatizados que aumentem a efetividade da área meio da 
DPMG.  

 

Onde Estamos 

Em um ambiente marcado por severos problemas de estruturação da área meio. 

Primeiramente, há a escassez de profissionais pela ausência de carreiras de suporte. Dessa 

forma, o trabalho do Defensor acaba sendo sobrecarregado por atividades que, em tese, 

fogem de sua alçada. Esse cenário é mais crítico em comarcas pequenas do interior do estado. 

Além disso, a  Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças carece de processos 

estruturados, pessoas e sistemas informatizados para auxiliar a gestão de atividades 

estruturantes, como logística, tecnologia da informação, assessoria jurídica etc.  

Onde Queremos Chegar 

Queremos chegar em modelos estruturados de gestão para as atividades de suporte. 

Dessa forma, em planos táticos para as áreas de pessoas (carreira meio), tecnologia da 

informação, logística e suprimentos. Ademais, demanda-se o mapeamento dos processos 

críticos das áreas meio, com vistas à sua automatização e estruturação. Além dos pontos 

expostos, ressalta-se a necessidade de criação de uma estratégia de divisão do estado em 

regionais para atendimento e suporte de funções meio e de definição da melhor estratégia de 

fornecimento de serviços para cada uma. 
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Indicadores 

 

Indicador Unidade Referência 
Meta 

2018 2019 2020 2021 2022 

Indicador 9: Planos táticos das 
áreas de suporte elaborados 

Valor 
absoluto 

- - 1 - - - 

Indicador 10: Diagnóstico e 
Levantamento das 
Necessidades de Recursos 
Humanos e de Infraestrutura 
das Comarcas realizado 

Valor 
absoluto 

- - 1 - - - 

Indicador 11: Plano de 
Atendimento às Necessidades 
de Recursos Humanos e de 
Infraestrutura das Comarcas 
elaborado 

Valor 
absoluto 

- - 1 - - - 

Indicador 12: Estratégia de 
terceirização de serviços 
definida 

Valor 
absoluto 

- - 1 - - - 

 

 Projetos Relacionados  

 

Diagnóstico e Levantamento das Necessidades de Recursos Humanos e de Infraestrutura 
das Comarcas 

Plano de Atendimento às Necessidades de Recursos Humanos e de Infraestrutura das 
Comarcas 
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Perspectiva: Processos Internos 

Tema: Eficiência e Eficácia Operacional 

Objetivo estratégico P3 - 
Aprimorar as práticas de 
planejamento e de gestão 

 Descrição: desenvolver as estruturas de planejamento e de 
gestão, notadamente da própria estratégia, para garantia de 
sua execução.  

 

Onde Estamos 

A DPMG não possui estruturas robustas de gestão. Durante os últimos anos, foi feito 

um esforço para levar ao gabinete assessores com o perfil gerencial capaz de trazer novos 

procedimentos gerenciais para o funcionamento corrente da organização. Embora o sucesso 

de tal estratégia seja latente, ainda há a necessidade  de evolução das práticas de 

planejamento e gestão. O orçamento ainda não é a representação financeira dos planos de 

ação. Inexistem estruturas com metodologias padronizadas de acompanhamento dos 

projetos e processos. Ademais, não há funções de trabalho especificamente voltadas para a 

maturação do gerenciamento organizacional. 

Onde Queremos Chegar 

Queremos chegar em um modelo de governança da gestão organizacional que defina: 

quais objetivos e diretrizes gerenciais seguir; processos gerenciais estruturados e 

padronizados; a matriz clara das responsabilidades de cada ator envolvido nos processos de 

gestão; estruturas de governança claramente estabelecidas e, por fim, o orçamento vinculado 

aos projetos estratégicos. Como início dessa trajetória, desejamos implantar o Escritório de 

Projetos Estratégicos (Project Management Office – PMO), cujo propósito central será 

acompanhar a execução do planejamento estratégico elaborado.  
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Indicadores 

 

Indicador Unidade Referência 
Meta 

2018 2019 2020 2021 2022 

Indicador 13: Metodologia do 
PMO construída e 
documentada 

Valor 
absoluto 

- 1 - - - - 

Indicador 14: Projetos 
estratégicos acompanhados 
de acordo com a metodologia 
do Escritório 

Percentual - 100% 100% 100% 100% 100% 

Indicador 15: Percentual da 
execução das metas físicas do 
Planejamento Estratégico da 
DPMG dentro do prazo 

Percentual - 100% 100% 100% 100% 100% 

Indicador 16: Percentual da 
execução das metas 
financeiras do Planejamento 
Estratégico da DPMG dentro 
do prazo 

Percentual - 100% 100% 100% 100% 100% 

 
 

 Projetos Relacionados  

 

Escritório de Projetos da DPMG 
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Perspectiva: Processos Internos 

Tema: Eficiência e Eficácia Operacional 

Objetivo estratégico P4 - 
Otimizar os processos, 
facilitando o acesso aos serviços e 
às informações da DPMG pela 
população 

 Descrição: otimizar os processos críticos da DPMG para 
aumentar a eficiência e a eficácia da organização. 

 
Onde Estamos 

Uma organização é uma coleção de processos de trabalho. Eles são a forma de 

operacionalizar as entregas pretendidas. Sendo assim, sua otimização representa a 

oportunidade de reduzir custos, aumentar a qualidade e reduzir o tempo de prestação dos 

serviços de qualquer ambiente. Na DPMG, há múltiplos processos que carecem de 

estruturação, revisão e redesenho, seja por meio de novas ferramentas informatizadas, 

funcionários mais qualificados e treinados, procedimentos operacionais padronizados ou 

outros aspectos. Poder-se-ia citar diversos exemplos da baixa maturidade de processos, como 

nos casos do atendimento ao assistido, que precisa enfrentar enormes filas, sem certeza de 

solução de sua demanda e a ausência de um padrão procedimental tanto no interior, quanto 

na capital. 

Onde Queremos Chegar 

Queremos chegar na construção de uma visão baseada no gerenciamento efetivo dos 

processos críticos da cadeia de valor da DPMG. É vital que sejam descritos processos 

estruturantes para que sejam modelados, repensados e estruturados para entregar serviços 

de alto valor para os cidadãos.  
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Indicadores 

 

Indicador Unidade Referência 
Meta 

2018 2019 2020 2021 2022 

Indicador 17: Mapa da Cadeia 
de Valor realizado 

Valor 
absoluto 

- 1 - - - - 

Indicador 18: Processos da 
Cadeia de Valor priorizados 

Valor 
absoluto 

- 1 - - - - 

Indicador 19: Processos 
críticos de negócio mapeados 

Percentual - - 50% 80% 100% - 

Indicador 20: Protocolo de 
Atuação do Defensor nas 
Comarcas criado 

Valor 
absoluto 

- - 1 - - - 

Indicador 21: Agenda 
Institucional de Atendimento 
definida 

Valor 
absoluto 

- - 1 - - - 

Indicador 22: Novo SIGED 
implantado 

Valor 
absoluto 

- - - 1 - - 

Indicador 23: Plano de 
Capacitação Semestral criado 

Valor 
absoluto 

- 1 2 2 2 2 

Indicador 24: Taxa de 
execução física do Plano de 
Capacitação Semestral 

Percentual - 60% 60% 70% 80% 95% 

Indicador 25: Taxa de 
execução financeira do Plano 
de Capacitação Semestral 

Percentual - 60% 60% 70% 80% 95% 

Indicador 26: Aplicativo do 
CRC criado 

Valor 
absoluto 

- - 1 - - - 

Indicador 27: Base de Conhe-
cimento da DPMG implan-
tada 

Valor 
absoluto 

- - - 1 - - 

Indicador 28: Índice de 
Satisfação dos Defensores 
com a Base de Conhecimento 
da DPMG 

Percentual - - - 90% 95% 98% 

Indicador 29: Diagnóstico e 
Levantamento das Neces-
sidades de Recursos Humanos 
e de Infraestrutura das Comar-
cas realizado 

Valor 
absoluto 

- - 1 - - - 

Indicador 30: Catálogo de 
Serviços criado 

Valor 
absoluto 

- - 1 - - - 
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 Projetos Relacionados  

 

Mapeamento dos processos críticos de negócio 

Protocolo de Atuação do Defensor nas Comarcas 

Criação da Agenda de Atendimento Institucional 

Novo SIGED 

Plano de Capacitação Semestral 

Criação do CRC e do SAP (novas ferramentas digitais de atendimento) 

Base de Conhecimento da DPMG 

Diagnóstico e Levantamento das Necessidades de Recursos Humanos e de Infraestrutura 
das Comarcas 

Criação do Catálogo de Serviços 
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Perspectiva: Processos Internos 

Tema: Gestão da Informação 

Objetivo estratégico P5 - 
Promover a integração entre 
sistemas, informações e 
processos da DPMG 
 

 Descrição: integrar os sistemas informatizados, as 
informações e os processos da DPMG com o propósito de 
promover a digitalização dos processos de trabalho, 
tornando-os mais rápidos e efetivos. Ao mesmo tempo, visa 
a permitir a geração de informações valiosas para o processo 
decisório. 

 

Onde Estamos 

Estamos em um panorama em que, além de processos pouco padronizados, há um 

cenário marcado pela baixa automatização das rotinas operativas da DPMG. O principal 

sistema informatizado, o SIGED, é pouco efetivo, não possui as funcionalidades necessárias 

e não atende à demanda de rastreabilidade completa do trabalho de atendimento ao assistido 

nas suas mais diversas vertentes. Outros softwares transacionais também são pouco maduros 

e geram uma perspectiva de muito trabalho manual, excesso de papéis e baixa confiabilidade 

e rastreabilidade das informações. Ademais, há pouca utilização dos dados para geração de 

informação com ênfase na decisão. A Corregedoria é a instância de gestão que mais consolida 

e trata dados para atender a realidade da DPMG. Ainda assim, seu trabalho é prejudicado 

pela baixa confiabilidade das informações transacionais.  

Onde Queremos Chegar 

Queremos chegar em processos automatizados, de modo que trabalhos repetitivos 

sejam realizados com alto suporte de ferramentas digitais. Além disso, em processos 

integrados por meio de softwares, reduzindo, ou até eliminando, o uso de papéis e e-mails. 

Em um cenário realista, é necessário automatizar os processos críticos da Defensoria. Outro 

objetivo é a criação de armazéns de dados capazes de auxiliar a DPMG a transformar o 

gerenciamento da informação em um ativo estratégico da organização e em uma força vital 

em todas as suas unidades organizacionais. 
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Indicadores 

 

Indicador Unidade Referência 
Meta 

2018 2019 2020 2021 2022 

Indicador 31: Mapa da Cadeia 
de Valor realizado 

Valor 
absoluto 

- 1 - - - - 

Indicador 32: Processos da 
Cadeia de Valor priorizados 

Valor 
absoluto 

- 1 - - - - 

Indicador 33: Novo SIGED 
implantado 

Valor 
absoluto 

- - - 1 - - 

Indicador 34: Aplicativo do 
CRC criado 

Valor 
absoluto 

- - 1 - - - 

Indicador 35: Plano de 
Classificação Documental e 
Tabela de Temporalidade 
criados 

Valor 
absoluto 

- - 1 - - - 

Indicador 36: SEI implantado Valor 
absoluto 

- - 1 - - - 

Indicador 37: Plano Diretor de 
TI elaborado 

Valor 
absoluto 

- - 1 - - - 

 
 

 Projetos Relacionados  

 

Novo SIGED 

Criação do CRC e do SAP (novas ferramentas digitais de atendimento) 

Criação do Plano de Classificação Documental e da Tabela de Temporalidade 

Implantação do SEI 

Plano Diretor de Tecnologia da Informação 
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2.1.3 Perspectiva de Pessoas, Infraestrutura e Tecnologia 

 

Perspectiva: Pessoas, Infraestrutura e Tecnologia 

Tema: Gestão de Pessoas 

Objetivo estratégico A1 - 
Capacitar os Servidores e os 
Defensores, de modo a 
desenvolver as competências 
necessárias às funções 

 Descrição: desenvolver o trabalho de capacitação contínua 
dos Servidores e Defensores da DPMG de modo a torná-los 
qualificados para o exercício de suas funções. Definir 
mecanismos de avaliação da qualidade do trabalho para 
promoção da meritocracia no ambiente organizacional. 

 
Onde Estamos 

A DPMG não possui políticas sistematizadas de qualificação de seus servidores. Um 

passo importante foi dado nesse sentido com a recente criação da Escola Superior da DPMG. 

Ainda assim, o processo de capacitação é quase exclusivamente limitado ao curso de 

iniciação ao trabalho. Além disso, não há instrumento algum de avaliação de desempenho 

profissional no órgão. A verificação da qualidade do trabalho do Defensor e de outros 

profissionais é feita de forma ad hoc e assistemática.  

Onde Queremos Chegar 

Em planos efetivos de qualificação de pessoal para aumentar o conhecimento e as 

competência dos servidores da Defensoria. Além disso, em um modelo de avaliação de 

desempenho para estabelecer parâmetros objetivos para mensuração da qualidade do 

trabalho do Defensor e dos demais funcionários da organização.  
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Indicadores 

 

Indicador Unidade Referência 
Meta 

2018 2019 2020 2021 2022 

Indicador 1: Plano de 
Capacitação Semestral criado 

Valor 
absoluto 

- 1 2 2 2 2 

Indicador 2: Taxa de execução 
física do Plano de Capacitação 
Semestral 

Percentual - 60% 60% 70% 80% 95% 

Indicador 3: Taxa de execução 
financeira do Plano de 
Capacitação Semestral 

Percentual - 60% 60% 70% 80% 95% 

Indicador 4: Programa de 
Avaliação de Desempenho 
proposto 

Valor 
absoluto 

- - - 1 - - 

 
 

 Projetos Relacionados  

 

Plano de Capacitação Semestral  

Criação da Política de Recursos Humanos da DPMG 

Criação do Modelo de Avaliação de Desempenho dos Defensores e Servidores 
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Perspectiva: Pessoas, Infraestrutura e Tecnologia 

Tema: Gestão de Pessoas 

Objetivo estratégico A2 - 
Melhorar o clima organizacional 
e o reconhecimento dos 
Servidores e dos Defensores da 
DPMG 

 Descrição: desenvolver políticas e ações de valorização dos 
recursos humanos para promover um ambiente com 
pessoas motivadas e engajadas. 

 
Onde Estamos 

Durante o diagnóstico, foi constatada a existência de muitos Defensores com sobrecarga 

de trabalho e, eventualmente, desmotivados. Entretanto, tal cenário ainda é pouco 

conhecido, e o que se sabe sobre o problema é superficial, sem o devido estudo e a devida 

compreensão.  

Onde Queremos Chegar 

Em um trabalho de entendimento do clima organizacional e na compreensão sobre os 

principais problemas que afetam a motivação e o desempenho dos servidores da DPMG.  Tal 

conhecimento permitirá o desenvolvimento de ações efetivas de melhoria do clima 

organizacional e do reconhecimento dos Defensores.  

Indicadores 
 

Indicador Unidade Referência 
Meta 

2018 2019 2020 2021 2022 

Indicador 5: Pesquisa de 
Clima Organizacional rea-
lizada 

Valor 
absoluto 

- - 1 1 1 1 

Indicador 6: Levantamento 
dos principais problemas de 
saúde ocupacional realizado 

Valor 
absoluto 

- - 1 1 1 1 

Indicador 7: Plano de 
Capacitação Semestral criado 

Valor 
absoluto 

- 1 2 2 2 2 

Indicador 8: Taxa de execução 
física do Plano de Capacitação 
Semestral 

Percentual - 60% 60% 70% 80% 95% 

Indicador 9: Taxa de execução 
financeira do Plano de 
Capacitação Semestral 

Percentual - 60% 60% 70% 80% 95% 
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 Projetos Relacionados  

 

Pesquisa de Clima Organizacional 

Plano de Capacitação Semestral 

Criação da Política de Recursos Humanos da DPMG 
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Perspectiva: Pessoas, Infraestrutura e Tecnologia 

Tema: Infraestrutura Organizacional e de Tecnologia da Informação e Comunicação 

Objetivo estratégico A3 - 
Garantir a infraestrutura 
administrativa e tecnológica 
adequada aos processos e às 
atividades da DPMG 

 Descrição: criar uma agenda estruturada de melhorias da 
infraestrutura tecnológica e física das unidades da DPMG. 

 
Onde Estamos 

O diagnóstico mostrou que muitas unidades da DPMG ainda funcionam com 

infraestrutura aquém do necessário. Um grande esforço vem sendo feito pela organização 

para sanar tal problema, mas ainda há muito o que se fazer.  

Onde Queremos Chegar 

A superação do desafio infraestrutural dar-se-á ao longo do tempo e de forma 

planejada. Durante os workshops, foi apontada a necessidade de serem estabelecidos os 

requisitos mínimos de funcionamento de cada comarca da DPMG. Dessa forma, queremos 

chegar em um diagnóstico preciso dos atuais problemas infraestruturais e em um plano de 

ação claro para saná-los. 

Indicadores 
 

Indicador Unidade Referência 
Meta 

2018 2019 2020 2021 2022 

Indicador 10: Diagnóstico e 
Levantamento das 
Necessidades de Recursos 
Humanos e de Infraestrutura 
das Comarcas 

Valor 
absoluto 

- - 1 - - - 

Indicador 11: Plano de 
Atendimento às Necessidades 
de Recursos Humanos e de 
Infraestrutura das Comarcas 

Valor 
absoluto 

- - 1 - - - 

Indicador 12: Índice de 
satisfação dos Defensores e 
Servidores com a 
Infraestrutura de Trabalho 

Percentual - - 50% 55% 80% 95% 

Indicador 13: Prioridades e 
Requisitos Mínimos de 
Atuação da DPMG Definidos 

Valor 
absoluto 

- - 1 - - - 
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 Projetos Relacionados  
 

Diagnóstico e Levantamento das Necessidades de Recursos Humanos e de Infraestrutura 
das Comarcas 

Definição de prioridades e requisitos mínimos de atuação da DPMG 

Plano de Atendimento às Necessidades de Recursos Humanos e de Infraestrutura das 
Comarcas 
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2.1.4 Perspectiva de Orçamento e Finanças 

 

Perspectiva: Orçamento e Finanças 

Tema: NA 

Objetivo estratégico O1 - 
Garantir a gestão racional e 
otimizada do orçamento e dos 
contratos 

 Descrição: criar estratégias para ampliação dos recursos 
orçamentários da DPMG e fomentar o uso racional e 
otimizado dos recursos já existentes. 

 

Onde Estamos 

A gestão do orçamento é um dos pontos de destaque da DPMG. Já é feito um trabalho 

para garantir o funcionamento da organização com as restrições orçamentárias. Além disso, 

novas fontes de recursos estão sendo buscadas, como aconteceu na carta consulta do BNDES 

para desenvolvimento do Novo SIGED. Ainda assim, o atual orçamento é dissociado de uma 

sólida estratégia organizacional.  

Onde Queremos Chegar 

Queremos o total alinhamento entre o orçamento e a estratégia organizacional. Isso 

envolve tanto assegurar que o atual orçamento seja focado no desempenho das metas 

estratégicas organizacionais, como estabelecer ações para que novas formas de 

financiamento sejam descobertas e desenvolvidas na DPMG. 

Indicadores 
 

Indicador Unidade Referência 
Meta 

2018 2019 2020 2021 2022 

Indicador 1: Criação e revisão 
do orçamento para o Plano 
Estratégico 

Valor 
absoluto 

- 1 1 1 1 1 

Indicador 2: Contratação de 
consultoria para estudo de 
fontes alternativas de recursos 

Valor 
absoluto 

- 1 - - - - 

Indicador 3: Relatório de ações 
para fontes alternativas de 
recursos 

Valor 
absoluto 

- - 1 1 1 1 

Indicador 4: Sistema de Gestão 
e Controle Orçamentário 
Implantado 

Valor 
absoluto 

- - 1 - - - 
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 Projetos Relacionados  

 

Plano de Captação de Recursos 

Sistema de Gestão e Controle Orçamentário 
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3. Detalhamento dos Projetos 

 

1) Plano de Ação Extrajudicial: durante todo o diagnóstico e a realização dos workshops, ficou 

claro que a DPMG entende que a vocação extrajudicial deve estar no cerne de sua missão e 

de sua atuação. Diversas ações já são realizadas nesse sentido, mas um dos principais pontos 

abordados é a necessidade de institucionalização do trabalho extrajudicial.  

 

Grande parte do trabalho é feito de forma ad hoc pela experiência e pelo desejo dos Defensores 

lotados nas mais diversas comarcas. Diante de tal cenário, é vital fazer com que o trabalho 

extrajudicial se transforme em uma marca da DPMG por meio de ações planejadas e 

estruturadas. Para tanto, o projeto em questão sugere a necessidade de se elaborar um plano 

de ação extrajudicial como primeiro passo para a sistematização e expansão dessas ações. 

 

Escopo do Projeto:  

 Mapeamento das experiências atuais de trabalho extrajudicial.  

 Compreensão das necessidades humanas e de recursos para a realização do trabalho 

extrajudicial.  

 Levantamento da Estrutura das Comarcas e Definição da Capacidade de Adoção de 

Ações Extrajudiciais. 

 Definição da Agenda de Trabalho Extrajudicial. 

Valor do Projeto – Passagens e diárias para os Defensores e Servidores responsáveis pela 

tarefa. 

Riscos – Os principais riscos associados à iniciativa são: 

 Falta de recursos financeiros para execução da atividade. 

 Falta de visão de Defensores sobre a relevância do trabalho extrajudicial. 

  



    
 

43 
 

Matriz de Responsabilidades 

Atores DP 
Gabinete 

Conselho 
Superior 

Corregedoria Comarcas Área 
Meio 

Associação Atores 
Externos Ações 

Planejamento        

Coordenação        

Aprovação        

Execução        

Prazos de Execução das Fases 

 Prazos 2018 2019 2020 2021 2022 

Produtos 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 

Mapeamento das experiências atuais de 
trabalho extrajudicial 

                  

Compreensão das necessidades humanas 
e de recursos para a realização do trabalho 
extrajudicial 

                  

Levantamento da Estrutura das Comarcas 
e Definição da Capacidade de Adoção de 
Ações Extrajudiciais 

                  

Definição da Agenda de Trabalho 
Extrajudicial 
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2) Criação dos Núcleos Temáticos e de Atuação Provisória: durante o diagnóstico, foi 

apontada a necessidade de garantir à DPMG maior flexibilidade e maior celeridade na 

alocação de seus recursos para atendimento das necessidades dos cidadãos. Dado o contexto 

da Deliberação 011, é baixíssimo o grau de possibilidade de alocação rápida de pessoas, seja 

para atender demandas urgentes, resolver problemas de redistribuição do trabalho, alinhar-

se a mudanças no volume de tarefas de comarcas, seja para oferecer alternativas de 

atendimento a múltiplas comarcas. Todo esse trabalho depende da boa vontade de 

Defensores que decidem colaborar com seus pares. Salta aos olhos o exemplo de Mariana e a 

crise gerada pelo rompimento da Barragem de Fundão, ou mesmo cenários em que uma vara 

está sobrecarregada, e Defensores da mesma comarca, mas de outras varas, não podem ser 

alocados para auxílio aos demais, de modo que somente o farão de livre e espontânea 

vontade. Isso para não falar das comarcas do interior que eventualmente se encontram 

sobrecarregadas de ações e não possuem saída para desafogar o trabalho, a não ser a 

cooperação voluntária. E no entendimento da FJP, a solução apontada por vários atores na 

Defensoria não é uma solução, pois envolve a necessidade de pagamentos extras a 

Defensores. Assim, defende-se a criação de Núcleos Temáticos e de Atuação Provisória como 

alternativa que contemple as adversidades apontadas. 

 

Escopo do Projeto:  

 Criação de grupo de trabalho para elaboração de proposta dos Núcleos Temáticos e 

de Atuação Provisória. 

 Consulta à Classe para discussão das proposições de Núcleos Temáticos e de Atuação 

Provisória. 

 Definição da Proposta dos Núcleos Temáticos e de Atuação Provisória. 

 Criação da minuta de normatização dos Núcleos Temáticos e de Atuação Provisória. 

 Aprovação do Conselho Superior da DPMG. 

 Criação do Plano de Trabalho de Implantação dos Núcleos Temáticos e de Atuação 

Provisória. 

Valor do Projeto –  
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Riscos – Os principais riscos associados à iniciativa são: 

 Resistência interna em função da estrutura da Deliberação 011. 

 Falta de compreensão da necessidade de criar estruturas mais céleres de 

alocação de pessoas.  

 

Matriz de Responsabilidades 

Atores DP 
Gabinete 

Conselho 
Superior 

Corregedoria Comarcas Área 
Meio 

Associação Atores 
Externos Ações 

Planejamento        

Coordenação        

Aprovação        

Execução        

Prazos de Execução das Fases 

Prazos 2018 2019 2020 2021 2022 

Produtos 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 

Criação de grupo de trabalho 
para elaboração de proposta dos 
Núcleos Temáticos e de Atuação 
Provisória 

                  

Consulta à Classe para 
discussão das proposições de 
Núcleos Temáticos e de Atuação 
Provisória 

                  

Definição da Proposta dos 
Núcleos Temáticos e de Atuação 
Provisória 

                  

Criação da minuta de 
normatização dos Núcleos 
Temáticos e de Atuação 
Provisória 

                  

Aprovação do Conselho 
Superior da DPMG 

                  

Criação do Plano de Trabalho de 
Implantação dos Núcleos 
Temáticos e de Atuação 
Provisória 
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3) Definição de prioridades e requisitos mínimos de atuação da DPMG: na DPMG, a 

discussão sobre a necessidade de priorizar é delicada. Em tese, todos os trabalhos deveriam 

ser prioritários, pois o foco é o atendimento ao assistido. Contudo,  tal pensamento é 

equivocado. Durante todo o processo de  elaboração do plano estratégico, a Fundação João 

Pinheiro destacou a necessidade de definir um conjunto de áreas prioritárias. Ao não fazê-

lo, acaba-se gerando uma enorme dispersão de esforços em uma realidade de recursos 

limitados. Além disso, acaba-se por ampliar o volume de comarcas sem a definição de 

requisitos mínimos para funcionamento de cada uma das que serão abertas.  

 

Dessa forma, o objetivo dessa ação é definir áreas prioritárias de atuação da DPMG. Tal 

trabalho deve ser feito a partir dos dados de atendimento, e a atenção é direcionada às áreas 

de maior demanda. Além disso, busca-se estabelecer os requisitos mínimos para abertura de 

novas comarcas. Por fim, mas não menos importante, ressalta-se a necessidade de elaboração 

de um plano de transição entre o modelo atual e o proposto. A ação não pode provocar o 

fechamento de diversas comarcas sob pena de provocar efeitos adversos no atendimento dos 

assistidos, mesmo que de forma limitada. 

 

Escopo do Projeto:  

 Criação de grupo de trabalho para levantamento de dados de atendimento e de 

requisitos mínimos para criação de uma comarca. 

 Estudo dos dados de atendimento para compreensão das principais áreas de atuação 

da DPMG.  

 Levantamento e elaboração de padrão com requisitos mínimos de atuação para 

comarcas. Sugere-se que não seja um modelo único, mas que respeite particularidades 

regionais.  

 Elaboração de minuta de Resolução com áreas prioritárias e requisitos mínimos de 

funcionamento das Comarcas. 

 Consulta à Classe para discussão da Resolução. 

 Definição da Proposta Final de Resolução com áreas prioritárias e requisitos mínimos 

de funcionamento das Comarcas. 
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 Aprovação do Conselho Superior da DPMG. 

 Criação do Plano de Transição do modelo atual para o modelo proposto. 

Valor do Projeto –  

Riscos – Os principais riscos associados à iniciativa são: 

 Resistência interna em função da estrutura da Deliberação 011. 

 Falta de compreensão sobre a necessidade de priorização de áreas de atuação. 

 Peso político da tomada de decisão de priorização.  
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Matriz de Responsabilidades 

Atores DP 
Gabinete 

Conselho 
Superior 

Corregedoria Comarcas Área 
Meio 

Associação Atores 
Externos Ações 

Planejamento        

Coordenação        

Aprovação        

Execução        

 
Prazos de Execução das Fases 

Prazos 2018 2019 2020 2021 2022 

Produtos 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 

Criação de grupo de trabalho 
para levantamento de dados de 
atendimento e de requisitos 
mínimos para criação de uma 
comarca 

                  

Estudo dos dados de 
atendimento para compreensão 
das principais áreas de atuação 
da DPMG 

                  

Levantamento e elaboração de 
padrão com requisitos mínimos 
de atuação para comarcas. 
Sugere-se que não seja um 
modelo único, mas que respeite 
particularidades regionais 

                  

Elaboração de minuta de 
Resolução com áreas prioritárias 
e requisitos mínimos de 
funcionamento das Comarcas 

                  

Consulta à Classe para 
discussão da Resolução 

                  

Definição da Proposta Final de 
Resolução com áreas prioritárias 
e requisitos mínimos de 
funcionamento das Comarcas 

                  

Aprovação do Conselho 
Superior da DPMG 

                  

Criação do Plano de Transição 
do modelo atual para o modelo 
proposto 
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4) Inventário de ações correlatas à atuação da DPMG nos demais poderes e instituições 

públicas: durante o diagnóstico, observou-se que várias ações realizadas pela DPMG 

possuem projetos correlatos nas demais instituições públicas. Também destacou-se que esse 

tipo de cenário é clássico na administração pública, o que acaba por tornar  iniciativas 

redundantes, perdendo-se a oportunidade de aumentar a efetividade e de reduzir os gastos 

de recursos. 

 

Diante do quadro, destacou-se a necessidade de a DPMG atuar de maneira proativa, 

articulando ações com objetivos similares para que elas possam convergir e gerar melhores 

resultados para a sociedade civil. Destaca-se que a Defensoria já age em parceria com o 

Executivo em diversas frentes. Assim, o propósito do presente projeto é  institucionalizar tal 

realidade e dar-lhe maior destaque no cenário da administração pública mineira. Para que 

esse propósito seja alcançado, o primeiro passo é tomar ciência de todos os programas, 

projetos e ações com escopo correlato já realizados pelas diversas instâncias de poder da 

administração pública.   

 

Escopo do Projeto:  

 Levantar ações realizadas pelo Executivo, Legislativo, Judiciário e Ministério Público 

que tenham correlação com o escopo de atuação da DPMG. 

 Criar um documento com proposições de parcerias e apresentá-lo ao Executivo, 

Legislativo, Judiciário e Ministério Público. 

 Realizar projetos piloto a partir das proposições de parcerias realizadas.  

Valor do Projeto –  

Riscos – os principais riscos associados à iniciativa são: 

 Dificuldade para encontrar informações sobre todas as iniciativas realizadas 

nas diversas esferas de poder da administração pública, 

 Ausência de recursos financeiros para realização das parcerias. 
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Matriz de Responsabilidades 

Atores DP 
Gabinete 

Conselho 
Superior 

Corregedoria Comarcas Área 
Meio 

Associação Atores 
Externos Ações 

Planejamento        

Coordenação        

Aprovação        

Execução        

 

Prazos de Execução das Fases 

Prazos 2018 2019 2020 2021 2022 

Produtos 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 

Levantar ações realizadas pelo 
Executivo, Legislativo, 
Judiciário e Ministério Público 
que tenham correlação com o 
escopo de atuação da DPMG 

                  

Criar um documento com 
proposições de parcerias e 
apresentá-lo ao Executivo, 
Legislativo, Judiciário e 
Ministério Público 

                  

Realizar projetos piloto a partir 
das proposições de parcerias 
realizadas 
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5) Reformulação da Deliberação 011: essa é a ação com a qual a maioria concorda sobre sua 

necessidade de realização. Durante o diagnóstico e os workshops, ficou clara a necessidade de 

se discutir a Deliberação 011. Todos concordam que ela representou um grande avanço na 

normatização da atuação da DPMG, mas que sua estrutura não permite o pleno atendimento 

às demandas da sociedade. Urge refletir sobre os conceitos de autonomia funcional expostos 

na 011, o instituto da inamovibilidade e a maneira com que a alocação dos Defensores é 

realizada no atual contexto. Destaca-se que debater tais conceitos não significa abandoná-los, 

dado que todos os participantes consideram-nos vitais à atuação da DPMG, mas tornar os 

seus limites mais claros e mais vinculados à realidade dos assistidos. 

 

Escopo do Projeto:  

 Criação de grupo de trabalho para elaboração da Nova Deliberação da DPMG. 

 Definição, pelo grupo de trabalho, de uma nova proposta de Deliberação Normativa 

para a Defensoria.  

 Consulta à Classe para discussão das proposições da nova Deliberação Normativa 

para a Defensoria. 

 Definição da Proposta de Deliberação. 

 Aprovação do Conselho Superior da DPMG. 

 Publicação da Nova Proposta de Deliberação. 

Valor do Projeto –  

Riscos – Os principais riscos associados à iniciativa são: 

 Resistência interna às mudanças da deliberação, notadamente a eventuais 

modificações que afetem a “zona de conforto” de atuação de alguns Defensores 

 Corporativismo em resistência às mudanças, 

 Criação de uma nova deliberação que seja “mais do mesmo” sem trazer 

mudanças efetivas à atuação da DPMG, 

 Falta de ação articulada entre Defensoria Pública Geral, Conselho Superior e 

Corregedoria. A mudança da 011 demandará atuação orquestrada dos três 
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órgãos de gestão e corre o risco de desembocar em disputas políticas no 

Conselho Superior.  

 
 
Matriz de Responsabilidades 

Atores DP 
Gabinete 

Conselho 
Superior 

Corregedoria Comarcas Área 
Meio 

Associação Atores 
Externos Ações 

Planejamento        

Coordenação        

Aprovação        

Execução        

 

Prazos de Execução das Fases 

Prazos 2018 2019 2020 2021 2022 

Produtos 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 

Criação de grupo de trabalho 
para elaboração da Nova 
Deliberação da DPMG 

                  

Definição de uma nova 
proposta de Deliberação 
Normativa para a Defensoria 

                  

Consulta à Classe para 
discussão das proposições da 
nova Deliberação Normativa 
para a Defensoria 

                  

Definição da Proposta de 
Deliberação 

                  

Aprovação do Conselho 
Superior da DPMG 

                  

Publicação da Nova Proposta de 
Deliberação 
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6) Criação do Regimento Interno da Defensoria: o atual regimento da DPMG é uma “colcha 

de retalhos” formada por um sem número de resoluções do Conselho Superior. Dessa forma, 

o projeto envolve fazer um levantamento de toda a regulação e sua consolidação na forma 

de regimento interno. Além do ganho da agregação de toda a normatização, haverá a 

oportunidade de rever itens que estejam em eventual repetição ou conflito. 

 

Escopo do Projeto:  

 Criação de grupo de trabalho para elaboração do Regimento Interno. 

 Levantamento de toda a normatização existente. 

 Organização da normatização com estudo de eventuais repetições, redundâncias, 

lacunas, etc.  

 Entrevista com atores relevantes sobre as necessidades de normatização.  

 Criação da nova proposta de Regimento Interno. 

 Aprovação pelo Conselho Superior. 

 Publicação do Regimento Interno.  

 Revisão a partir da Nova Deliberação Normativa da DPMG. 

 Publicação da Revisão. 

Valor do Projeto – projeto sem custos diretos. Realizado com a própria força de trabalho da 

DPMG. 

Riscos – Os principais riscos associados à iniciativa são: 

 Resistência interna às mudanças de normas vigentes. 

 Corporativismo em resistência às mudanças. 

 Falta de ação articulada entre Defensoria Pública Geral, Conselho Superior e 

Corregedoria. A criação do Regimento Interno demandará atuação orquestrada 

dos três órgãos de gestão e corre o risco de desembocar em disputas políticas 

no Conselho Superior.  
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Matriz de Responsabilidades 

Atores DP 
Gabinete 

Conselho 
Superior 

Corregedoria Comarcas Área 
Meio 

Associação Atores 
Externos Ações 

Planejamento        

Coordenação        

Aprovação        

Execução        

 

Prazos de Execução das Fases 

Prazos 2018 2019 2020 2021 2022 

Produtos 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 

Criação de grupo de trabalho 
para elaboração do Regimento 
Interno 

                  

Levantamento de toda a 
normatização existente 

                  

Organização da normatização 
com estudo de eventuais 
repetições, redundâncias, 
lacunas, etc 

                  

Entrevista com atores relevantes 
sobre as necessidades de 
normatização 

                  

Criação da nova proposta de 
Regimento Interno 

                  

Aprovação pelo Conselho 
Superior 

                  

Publicação do Regimento 
Interno 

                  

Revisão a partir da nova 
Deliberação Normativa da 
DPMG 

         

Publicação da Revisão          
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7) Criação da Agenda de Atendimento Institucional: um dos pontos mais graves e danosos 

à qualidade da assistência jurídica prestada pela DPMG identificado pela consultoria da FJP 

é o fato de a agenda de atendimento ser determinada pelos próprios Defensores. São eles 

quem definem quando e quanto tempo gastarão no processo de atendimento ao assistido. 

Em Belo Horizonte, por exemplo, a coordenação do atendimento deve adequar a atenção ao 

assistido a partir de horários que lhe são fornecidos pelos próprios Defensores. Essa realidade 

é grave. 

 

Uma agenda de atendimento deve ser institucional. O cidadão deve saber quando os órgãos 

públicos atendem, e tal assistência deve ser dada ao longo da semana da forma mais completa 

possível. Diante de tal cenário, é vital que haja a criação de uma agenda de atendimento da 

instituição. A partir daí, os profissionais devem ser alocados para cumprir os horários 

estabelecidos.   

 

Escopo do Projeto:  

 Levantamento de informações dos horários de atendimento em todo o estado. 

 Levantamento da realidade infraestrutural do estado.  

 Definição de horário padronizado de atendimento de acordo com as realidades 

regionais. 

 Criação de escala de atendimento com os Defensores.  

Valor do Projeto – projeto sem custos diretos. Realizado com a própria força de trabalho da 

DPMG. 

Riscos – Os principais riscos associados à iniciativa são: 

 Resistência dos Defensores sob alegação de que seu trabalho não envolve 

somente o atendimento ao assistido.  

 Corporativismo em resistência às mudanças. 

 Ausência de orquestração das três instâncias para a realização de tal medida, 

atendendo às demandas da classe de Defensores.  
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Matriz de Responsabilidades 

Atores DP 
Gabinete 

Conselho 
Superior 

Corregedoria Comarcas Área 
Meio 

Associação Atores 
Externos Ações 

Planejamento        

Coordenação        

Aprovação        

Execução        

 

Prazos de Execução das Fases 

Prazos 2018 2019 2020 2021 2022 

Produtos 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 

Levantamento de informações 
dos horários de atendimento em 
todo o estado 

                  

Levantamento da realidade 
infraestrutural do estado 

                  

Definição de horário 
padronizado de atendimento de 
acordo com as realidades 
regionais 

                  

Criação de escala de 
atendimento com os Defensores 
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8) Criação do CRC e do SAP (novas ferramentas digitais de atendimento): um dos projetos 

apontados como prioritários para a DPMG é a criação do CRC e do SAP. Entretanto, tais 

projetos são muito caros e de difícil implantação. No entendimento da consultoria, a criação 

do CRC envolve a busca de alternativas digitais para o atendimento ao assistido. Dessa 

forma, serão alcançadas abrangência e efetividade a custos realistas.   

 

A primeira das ações envolve a criação do aplicativo da DPMG para telefones móveis. A 

difusão de celulares entre a população brasileira é enorme, e o aplicativo funcionaria como 

uma ferramenta essencial de filtragem das filas para o cidadão. Duas funcionalidades são 

essenciais: a primeira, uma agenda de atendimento que possibilite a marcação de horário. 

Dessa forma, as filas serão substancialmente reduzidas. A segunda funcionalidade é a criação 

de um serviço de chat por meio do qual o assistido receba orientações básicas sobre 

documentação e tipo de atendimento oferecido pela DPMG, entre outras. 

 

Combinado ao aplicativo, o SAP seria formado por um grupo de profissionais que 

ofereceriam o atendimento via chat. O trabalho deles seria esclarecer dúvidas não 

contempladas pelas informações já presentes no aplicativo.  

 

Escopo do Projeto:  

 Mapeamento do processo de atendimento em seu total detalhamento.  

 Padronização do Processo  - Criação dos protocolos e scripts de atendimento. 

 Implantação do SAP. 

 Contratação do desenvolvimento do aplicativo. 

 Implantação e teste do aplicativo. 

 Operação piloto assistida.  

 Difusão para o atendimento em todo o estado de Minas Gerais.   

Valor do Projeto: não há informação sobre os custos. 
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Riscos – Os principais riscos associados à iniciativa são:  

 Resistência às novas tecnologias da informação.  

 Normas e regras que impeçam o funcionamento do modelo digital.  

 Ausência de recursos financeiros para a iniciativa.  

 Ausência de orquestração das três instâncias. 

 

Matriz de Responsabilidades 

Atores DP 
Gabinete 

Conselho 
Superior 

Corregedoria Comarcas Área 
Meio 

Associação Atores 
Externos Ações 

Planejamento        

Coordenação        

Aprovação        

Execução        

 

Prazos de Execução das Fases 

Prazos 2018 2019 2020 2021 2022 

Produtos 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 

Mapeamento do processo de 
atendimento em seu total 
detalhamento 

                  

Padronização do Processo  - 
Criação dos protocolos e scripts 
de atendimento 

                  

Implantação do SAP          

Contratação do 
desenvolvimento do aplicativo 

        
 

        

Implantação e teste do 
aplicativo 

                  

Operação piloto assistida                   

Difusão para o atendimento em 
todo o Estado de Minas Gerais 
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9) Discussão sobre a atuação dos Dativos: um dos pontos destacados durante todo o 

diagnóstico foi o fato de não se saber quantos  Defensores são necessários para fazer frente a 

um volume tão grande de municípios e comarcas como em Minas Gerais. Em alguns 

momentos foi levantada a possibilidade de atuação com advogados Dativos, mas o tema é 

complexo e controverso. Dessa forma, o trabalho tem como propósito fazer um estudo das 

melhores práticas com Dativos em todo o Brasil e os casos em que tais iniciativas foram mal-

sucedidas. 

 

Escopo do Projeto: 

 Criar grupo de trabalho para estudo das práticas de uso de advogados Dativos no 

Brasil.  

 Levantar informações sobre estados com uso de advogados Dativos. 

 Coletar informações sobre as práticas bem e mal sucedidas no uso de advogados 

Dativos. 

 Redigir relatório consolidado com apontamentos sobre o uso de Dativos em Minas 

Gerais.  

Valor do projeto: não há orçamento definido para a ação/projeto. 

 

Riscos - Os principais riscos associados à iniciativa são: 

 Ausência de recursos financeiros para realização das viagens. 

 Resistência interna ao uso de Dativos. 

 Baixo grau de rigor metodológico na execução do relatório.  
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Matriz de Responsabilidade 

Atores DP 
Gabinete 

Conselho 
Superior 

Corregedoria Comarcas Área 
Meio 

Associação Atores 
Externos Ações 

Planejamento        

Coordenação        

Aprovação        

Execução        

 

Prazos de Execução das Tarefas 

Prazos 2018 2019 2020 2021 2022 

Produtos 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 

Criar Grupo de Trabalho                   

Levantamento das Informações                   

Consolidação e Tratamento dos 
Dados 

                  

Relatório sobre Atuação dos 
Dativos 
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10) Base de Conhecimento da DPMG: um dos pontos levantados no diagnóstico é a 

necessidade de troca de informações entre Defensores, seja para o conhecimento de teses 

pacificadas no Judiciário, para conhecimento das competências na DPMG, seja para o 

compartilhamento de pareceres e petições repetitivos, que poderiam ser padronizados. Cada 

comarca e Defensor acaba por criar suas próprias estratégias de compartilhamento e de busca 

de conhecimento. A ideia da base de conhecimento é criar uma iniciativa que envolva todo o 

órgão. 

 

Escopo do Projeto:  

 Criação de grupo de trabalho para desenvolvimento da Base de Conhecimento.  

 Criação de metodologia de trabalho pelo grupo.  

 Levantamento de informações junto aos Defensores nas diversas comarcas.  

 Preenchimento da base de dados. 

 Implantação e teste do sistema. 

 Operação piloto assistida.  

 Difusão dentro da DPMG.  

Valor do Projeto: – projeto sem custos diretos. Realizado com a própria força de trabalho da 

DPMG. 

Riscos – Os principais riscos associados à iniciativa são: 

 Baixo grau de colaboração das diversas Comarcas. 

 Resistência de Defensores em utilizar-se das novas Tecnologias da Informação 

e Comunicação. 
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Matriz de Responsabilidades 

Atores DP 
Gabinete 

Conselho 
Superior 

Corregedoria Comarcas Área 
Meio 

Associação Atores 
Externos Ações 

Planejamento        

Coordenação        

Aprovação        

Execução        

 

Prazos de Execução das Tarefas 

Prazos 2018 2019 2020 2021 2022 

Produtos 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 

Criação de grupo de trabalho 
para desenvolvimento da Base 
de Conhecimento 

                  

Criação de metodologia de 
trabalho pelo grupo 

                  

Levantamento de informações 
junto aos Defensores nas 
diversas comarcas 

                  

Preenchimento da Base de 
dados 

                  

Implantação e teste do sistema                   

Operação piloto assistida                   

Difusão dentro da DPMG                   
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11) Plano de Capacitação Semestral: a qualidade da assistência de qualquer organização está 

associada ao grau de capacitação de seus profissionais. O desenvolvimento de pessoas deve 

ser realizado de forma contínua para que uma instituição atue com excelência e qualidade. 

Não é diferente para a DPMG. Diante de tal contexto, e a partir da criação da Escola da 

Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, é necessária a elaboração da agenda semestral 

de cursos para o desenvolvimento humano na Defensoria.  

 

Escopo do Projeto:  

 Realização do Levantamento da Necessidade de Treinamento. 

 Criação Semestral de Cursos.  

Valor do Projeto: – projeto sem custos diretos. Realizado com a própria força de trabalho da 

DPMG. 

Riscos – Os principais riscos associados à iniciativa são: 

 Levantamento de Necessidades muito inflado com um volume irreal de 

necessidades de desenvolvimento humano. 

 Falta de recursos financeiros para implementação do Plano.  

 Ausência de correlação das necessidades de treinamento com as atividades 

desempenhadas pelos Defensores.  
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Matriz de Responsabilidades 

Atores DP 
Gabinete 

Conselho 
Superior 

Corregedoria Comarcas Área 
Meio 

Associação Atores 
Externos Ações 

Planejamento        

Coordenação        

Aprovação        

Execução        

 

Prazos de Execução das Fases 

Prazos 2018 2019 2020 2021 2022 

Produtos 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 

Realização do Levantamento da 
Necessidade de Treinamento 

                  

Criação Semestral de Cursos                   
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12) Novo SIGED: durante várias ocasiões para consolidação do diagnóstico, foi apontada a 

fragilidade do atual SIGED para o desempenho das atividades da Defensoria.  Dentre os 

pontos levantados, podem ser destacados: (i) sistema auto alimentado pelos Defensores, 

fazendo com que as estatísticas de atendimento sejam de baixa confiabilidade; (ii) trabalho 

feito fora do sistema. As atividades do Defensor não são feitas dentro do sistema. Para tal, 

ele utiliza editores de texto e planilhas. Dessa forma, a base de informações do software é 

frágil e carece de desenvolvimento; (iii) baixa integração com o Processo Judicial Eletrônico. 

O sistema carece de integração robusta com o software do Judiciário; (iv) falta de 

funcionalidades para execução e acompanhamento das ações extrajudiciais. Todo o 

funcionamento do SIGED é construído com base na atuação judicial, desconsiderando o foco 

central de atuação da DPMG. Dessa forma, o projeto de transformação do SIGED é prioritário 

e urgente.  

 

Escopo do Projeto:  

 Redação/criação do mapa de funções do SIGED. Descrição detalhada de todas as 

funções do sistema. 

 Estudo de melhores práticas no Brasil.  

 Definição de estratégia de implantação (desenvolvimento/aquisição). 

 Definição da Arquitetura do Novo SIGED. 

 Divisão do projeto em fases claras com entregas especificadas. 

 Desenvolvimento das interações.  

 Teste das interações. 

 Operação assistida das interações.  

 Realização de treinamento dos Defensores na interação. 

 Acompanhamento da implantação.  

 

Valor do Projeto: – não há orçamento definido para o projeto. 
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Riscos – Os principais riscos associados à iniciativa são: 

 Ausência de documentação das ações já realizadas. 

 Resistência dos Defensores às novas ferramentas informatizadas. 

 Dificuldade de padrões de integração com o Judiciário.  

 Ausência de recursos para a iniciativa. 

 Tratamento como “mega projeto”, fazendo com que a implementação se 

delongue por anos.   

 

Matriz de Responsabilidades 

Atores DP 
Gabinete 

Conselho 
Superior 

Corregedoria Comarcas Área 
Meio 

Associação Atores 
Externos Ações 

Planejamento        

Coordenação        

Aprovação        

Execução        

 

Prazos de Execução das Fases 

Prazos 2018 2019 2020 2021 2022 

Produtos 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 

Redação/criação do mapa de 
funções do SIGED 

                  

Estudo de melhores práticas no 
Brasil 

                  

Definição de estratégia de 
implantação 
(desenvolvimento/aquisição) 

                  

Definição da Arquitetura do 
Novo SIGED 

                  

Divisão do projeto em fases 
claras com entregas 
especificadas 

                  

Desenvolvimento das interações                   

Teste das interações                   

Operação assistida das 
interações 

                  

Realização de treinamento dos 
Defensores na interação 

                  

Acompanhamento da 
implantação 
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13) Criação do Plano de Classificação Documental e da Tabela de Temporalidade: a 

implantação do SEI (Sistema eletrônico de Informações) é uma alternativa de baixo custo e 

altamente efetiva para a gestão de documentos. Ela tem se mostrado operacional em todos 

os locais onde é realizada. Contudo, para que seja concretizada, é fundamental a criação do 

plano de classificação documental e da tabela de temporalidade. Eles são os instrumentos 

para que os documentos possam ser devidamente classificados de acordo com a taxonomia 

apropriada e descartados nos momentos pertinentes.  

 

Escopo do Projeto:  

 Criação de Termo de Cooperação com o Arquivo Público Mineiro. 

 Realização de treinamento junto ao Arquivo Público Mineiro. 

 Criação das Comissões de Gestão Documental da DPMG. 

 Criação da Tabela de Temporalidade. 

 Criação do Plano de Classificação Documental.  

Valor do Projeto: – projeto sem custos diretos. Realizado com a própria força de trabalho da 

DPMG. 

Riscos – Os principais riscos associados à iniciativa são: 

 Falta de equipe para realização do trabalho. 
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Matriz de Responsabilidades 

Atores DP 
Gabinete 

Conselho 
Superior 

Corregedoria Comarcas Área 
Meio 

Associação Atores 
Externos Ações 

Planejamento        

Coordenação        

Aprovação        

Execução        

 

Prazos de Execução das Fases 

Prazos 2018 2019 2020 2021 2022 

Produtos 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 

Criação de Termo de 
Cooperação com o Arquivo 
Público Mineiro 

                  

Realização de treinamento junto 
ao Arquivo Público Mineiro 

                  

Criação das Comissões de 
Gestão Documental da DPMG 

                  

Criação da Tabela de 
Temporalidade 

                  

Criação do Plano de 
Classificação Documental 
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14) Implantação do SEI: grande parte do desafio de gestão da informação na DPMG ou em 

qualquer outro órgão público é a tramitação de um volume imenso de documentos e sua 

devida organização. Há mais de um ano a consultoria da FJP já havia indicado a 

possibilidade de utilização do SEI, sistema que está sendo adotado em todo o Executivo de 

Minas Gerais.  Trata-se de um software desenvolvido pelo TRF-4 e disponibilizado pelo 

Ministério de Planejamento. O SEI tem sido elogiado por sua simplicidade e capacidade de 

atender aos órgãos públicos na maior parte das necessidades. Diante de tal cenário, uma ação 

rápida a ser adotada na DPMG é a implantação do SEI. Para isso, subentende-se que o plano 

de classificação documental e a tabela de temporalidade já tenham sido elaborados. 

 

Escopo do Projeto:  

 Assinatura do Convênio entre DPMG e Ministério do Planejamento. 

 Criação do grupo de trabalho de implantação do SEI na Defensoria. 

 Treinamento da equipe da Defensoria pela SEPLAG (Treinamento já pronto e sendo 

realizado em todo o Executivo). 

 Criação da agenda de implantação.  

 Implantação de interações dentro da DPMG.  

Valor do Projeto: – não há orçamento definido para o projeto. 

Riscos – Os principais riscos associados à iniciativa são: 

 Resistência dos Defensores às novas ferramentas informatizadas. 

 Ausência de recursos para a iniciativa. 

 Falta de agilidade de procedimentos administrativos.  

 Falta de equipe dedicada para o projeto.  
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Matriz de Responsabilidades 

Atores DP 
Gabinete 

Conselho 
Superior 

Corregedoria Comarcas Área 
Meio 

Associação Atores 
Externos Ações 

Planejamento        

Coordenação        

Aprovação        

Execução        

 

Prazos de Execução das Fases 

Prazos 2018 2019 2020 2021 2022 

Produtos 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 

Assinatura do Convênio entre 
DPMG e Ministério do 
Planejamento 

                  

Criação do grupo de trabalho de 
implantação do SEI na 
Defensoria 

                  

Treinamento da equipe da 
Defensoria pela SEPLAG 

                  

Criação da agenda de 
implantação 

                  

Implantação de interações 
dentro da DPMG 
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15) Criação/Reformulação do Portal da Transparência: a DPMG já cumpre grande parte dos 

requisitos da transparência necessária ao órgão. Todas as informações sobre seu orçamento 

e execução são devidamente publicadas. Entretanto, o planejamento estratégico levará tal 

necessidade a um novo patamar. Torna-se imperativa a publicação do próprio plano, de suas 

ações e de sua execução física e financeira. Ademais, a DPMG deve criar canais de 

comunicação com a sociedade para discussão da qualidade e da assertividade de seu 

atendimento.  

 

Escopo do Projeto:  

 Estudo das atuais informações publicadas pela DPMG. 

 Benchmarking em iniciativas nacionais de transparência na internet. 

 Criação do Caderno de Funções do Portal da Transparência.  

 Implementação do Portal da Transparência.  

Valor do Projeto: – projeto sem custos diretos. Realizado com a própria força de trabalho da 

DPMG. 

Riscos – Os principais riscos associados à iniciativa são: 

 Resistência institucional em relação à disponibilização das informações, 

notadamente do Planejamento Estratégico. 

 Exposição ao escrutínio público.  

 Ausência de recursos para a iniciativa. 

 Falta de equipe dedicada para o projeto.  
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Matriz de Responsabilidades 

Atores DP 
Gabinete 

Conselho 
Superior 

Corregedoria Comarcas Área 
Meio 

Associação Atores 
Externos Ações 

Planejamento        

Coordenação        

Aprovação        

Execução        

 

Prazos de Execução das Fases 

Prazos 2018 2019 2020 2021 2022 

Produtos 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 

Estudo das atuais informações 
publicadas pela DPMG 

                  

Benchmarking das iniciativas 
nacionais de transparência na 
internet 

                  

Criação do Caderno de Funções 
do Portal da Transparência 

                  

Implementação do Portal da 
Transparência 

                  

 

  



    
 

73 
 

16) Criação do Plano de Comunicação: um dos aspectos destacados no diagnóstico da 

DPMG é a necessidade de intensificar ações de comunicação social, seja na perspectiva do 

endomarketing, fazendo com que informações sobre ações e projetos sejam difundidas 

internamente, seja na abertura de canais de comunicação com a sociedade. A Assessoria de 

Comunicação atua como uma grande divulgadora de notícias internas. Todo o trabalho é 

feito de forma ad hoc, o que não significa feito sem qualidade, mas limitado em sua 

abrangência dadas as necessidades da DPMG. Assim, é necessário um estudo sistematizado 

das ações, permitindo a elaboração de um Plano de Comunicação. 

 

Escopo do Projeto:  

 Estudo da atual estrutura da Assessoria de Comunicação. 

 Definição das principais necessidades de comunicação social.  

 Definição das principais atividades da Assessoria e da Estrutura Necessária à sua 

realização.  

 Criação do Plano de Ação da Comunicação Social. 

 Criação da Assessoria de Relações Institucionais.  

Valor do Projeto: – projeto sem custos diretos. Realizado com a própria força de trabalho da 

DPMG. 

Riscos – Os principais riscos associados à iniciativa são: 

 Falta de experiência na execução de planos táticos.  

 Resistência institucional em relação à disponibilização das informações, 

notadamente do Planejamento Estratégico. 

 Ausência de recursos para a iniciativa. 

 Falta de equipe dedicada para o projeto.  

 Visão de “comunicação” restrita a “cerimonial”. 
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Matriz de Responsabilidades 

Atores DP 
Gabinete 

Conselho 
Superior 

Corregedoria Comarcas Área 
Meio 

Associação Atores 
Externos Ações 

Planejamento        

Coordenação        

Aprovação        

Execução        

 

Prazos de Execução das Fases 

Prazos 2018 2019 2020 2021 2022 

Produtos 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 

Estudo da atual estrutura da 
Assessoria de Comunicação 

                  

Definição das principais 
necessidades de comunicação 
social 

                  

Definição das principais 
atividades da Assessoria e da 
estrutura necessária à sua 
realização 

                  

Criação do Plano de Ação da 
Comunicação Social 

                  

Criação da Assessoria de 
Relações Institucionais  
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17) Protocolo de Atuação do Defensor nas Comarcas: durante os workshops, uma das ações 

indicadas como estratégica para melhoria da comunicação externa foi a criação do protocolo 

de atuação do Defensor na comarca. Como exemplo, foram citadas ações que foram 

judicializadas sem necessidade. Há formas de articulação entre atores da DPMG, do 

Executivo local, do Legislativo e do Judiciário que permitem resolução de conflitos de forma 

rápida e por meio de vias não judiciais. Entretanto, como apontado no workshop, nem sempre 

o Defensor conhece tal realidade. Diante de tal cenário, a ação sugere a criação do protocolo 

de atuação, que funcionará como um padrão de práticas a serem adotadas pelos Defensores 

no exercício de suas atividades. 

 

Escopo do Projeto:  

 Criação de Grupo de Trabalho. 

 Escolha de uma área piloto.  

 Estudo de melhores práticas de atuação a partir da experiência da DPMG e de outras 

Defensorias. 

 Criação do Protocolo de atuação para a área piloto escolhida.  

 Aprovação do Protocolo no Conselho Superior da DPMG.  

Valor do Projeto: – projeto sem custos diretos. Realizado com a própria força de trabalho da 

DPMG. 

Riscos – Os principais riscos associados à iniciativa são: 

 Falta de equipe dedicada para o projeto.  
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Matriz de Responsabilidades 

Atores DP 
Gabinete 

Conselho 
Superior 

Corregedoria Comarcas Área 
Meio 

Associação Atores 
Externos Ações 

Planejamento        

Coordenação        

Aprovação        

Execução        

 

Prazos de Execução das Fases 

Prazos 2018 2019 2020 2021 2022 

Produtos 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 

Criação de Grupo de Trabalho                   

Escolha de uma área piloto                   

Estudo de melhores práticas de 
atuação a partir da regulação da 
DPMG, bem como da 
experiência de outras 
Defensorias 

                  

Criação do Protocolo de 
Atuação para a área piloto 
escolhida 

                  

Aprovação do Protocolo no 
Conselho Superior da DPMG 
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18) Ouvidoria Institucional: durante os workshops, foi ressaltada a importância de a DPMG 

constituir a ouvidoria institucional que realize o trabalho de oitiva tanto da sociedade e dos 

demais órgãos públicos, quanto de ouvidoria interna para receber críticas, sugestões e 

considerações dos próprios Defensores. A Fundação João Pinheiro destaca que tal iniciativa 

seria inovadora no Brasil e se consolidaria como um exemplo de maturidade gerencial. 

Contudo, a organização terá que estabelecer regras claras de independência da Ouvidoria 

para que ela não se torne instrumento com uso político.  

 

Escopo do Projeto:  

 Criação de Grupo de Trabalho. 

 Definição do Escopo e da Abrangência de Atuação da Ouvidoria. 

 Criação do Modelo de Governança da Ouvidoria (Regulamento, definição de 

responsabilidades, inserção na estrutura organizacional).  

 Criação do Plano de Implantação.  

 Implantação da Ouvidoria.  

Valor do Projeto: – não há orçamento alocado para o projeto. 

Riscos – Os principais riscos associados à iniciativa são: 

 Falta de equipe dedicada para o projeto.  

 Instrumentalização política da Ouvidoria. 

 Falta de recursos financeiros para a realização do projeto.  

 Falta de orquestração das instâncias de gestão para a criação da Ouvidoria.  
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Matriz de Responsabilidades 

Atores DP 
Gabinete 

Conselho 
Superior 

Corregedoria Comarcas Área 
Meio 

Associação Atores 
Externos Ações 

Planejamento        

Coordenação        

Aprovação        

Execução        

 

Prazos de Execução das Fases 

Prazos 2018 2019 2020 2021 2022 

Produtos 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 

Criação de Grupo de Trabalho                   

Definição do escopo e da 
abrangência de atuação da 
Ouvidoria 

                  

Criação do Modelo de 
Governança da Ouvidoria 

                  

Criação do Plano de 
Implantação 

                  

Implantação da Ouvidoria                   
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19) Pesquisa de Satisfação do Assistido: para se tornar referência no atendimento ao 

cidadão, a DPMG precisa começar a ouvir de forma sistemática o beneficiário de suas ações. 

Em função disso, é fundamental a realização periódica de uma pesquisa de satisfação do 

assistido. Para tanto, sugere-se que a cada seis meses a organização faça esse esforço de coleta 

e de tratamento de dados com o intuito de avaliar em que medida seus serviços estão 

atendendo as expectativas dos usuários. 

 

Escopo do Projeto:  

 Criação do Instrumento de Coleta de Dados. 

 Coleta e Tratamento dos Dados. 

 Redação do Relatório da Pesquisa. 

 Apresentação dos Resultados para as Instâncias de Gestão. 

 Criação de Plano de Ação para correção de problemas.  

Valor do Projeto: – projeto sem custos diretos. Realizado com a própria força de trabalho da 

DPMG. 

Riscos – Os principais riscos associados à iniciativa são: 

 Falta de equipe dedicada para o projeto.  

 Instrumentalização política da pesquisa. 

 Baixo grau de compromisso com a solução dos problemas elencados.  
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Matriz de Responsabilidades 

Atores DP 
Gabinete 

Conselho 
Superior 

Corregedoria Comarcas Área 
Meio 

Associação Atores 
Externos Ações 

Planejamento        

Coordenação        

Aprovação        

Execução        

 
Prazos de Execução das Fases 

Prazos 2018 2019 2020 2021 2022 

Produtos 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 

Criação do instrumento de 
coleta de dados 

                  

Coleta e tratamento dos dados                   

Redação do relatório da 
pesquisa 

                  

Apresentação dos resultados 
para as instâncias de gestão 

                  

Criação de plano de ação para 
correção de problemas 
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20) Criação do Catálogo de Serviços: o destaque dado no diagnóstico é que não existe um 

material em que estejam listados todos os serviços prestados pela DPMG, de modo que a 

informação oferecida ao assistido se encontra fragmentada. Além disso, é comum se procurar 

a DPMG para resolver problemas de competência de outros órgãos. Infere-se que um 

catálogo de serviços poderia minimizar tal realidade, ainda mais quando conjugada ao uso 

de aplicativos para fornecimento de informações.   

 

Escopo do Projeto:  

 Levantamento de todos os serviços prestados pela DPMG. 

 Criação de descrição sumária para todos os serviços.  

 Especificação dos locais de prestação dos serviços descritos.  

 Produção do Catálogo em meios físicos e digitais.  

 Disponibilização do Catálogo para os cidadãos.  

Valor do Projeto: – projeto sem custos diretos. Realizado com a própria força de trabalho da 

DPMG. 

Riscos – Os principais riscos associados à iniciativa são: 

 Falta de equipe dedicada para o projeto.  

 Dispersão geográfica com estruturas diferenciadas de prestação de serviços.  

 Ausência de agenda de atendimento institucionalizada que compromete o 

Catálogo de Serviços.  
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Matriz de Responsabilidades 

Atores DP 
Gabinete 

Conselho 
Superior 

Corregedoria Comarcas Área 
Meio 

Associação Atores 
Externos Ações 

Planejamento        

Coordenação        

Aprovação        

Execução        

 

Prazos de Execução das Fases 

Prazos 2018 2019 2020 2021 2022 

Produtos 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 

Levantamento de todos os 
serviços prestados pela DPMG 

                  

Criação de descrição sumária 
para todos os serviços 

                  

Especificação dos locais de 
prestação dos serviços descritos 

                  

Produção do Catálogo em meios 
físicos e digitais 

                  

Disponibilização do Catálogo 
para os cidadãos 
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21) Diagnóstico e Levantamento das Necessidades de Recursos Humanos e de 

Infraestrutura das Comarcas: um dos pontos mencionados com frequência no diagnóstico 

foi a fragilidade da estrutura de pessoal, da tecnológica e de infraestrutura predial nas 

comarcas espalhadas pelo interior. Em alguns casos, aponta-se a própria restrição à 

realização dos trabalhos em função de tais limitações de pessoas e de infraestrutura. 

Solucionar tal realidade demandará tempo e uma agenda estrutural de trabalho com 

prioridades claramente definidas. Contudo, para o estabelecimento de um plano de trabalho 

exequível e com boa probabilidade de solução dos problemas, é vital a realização de um 

sólido diagnóstico do atual cenário. Somente a partir dele será possível atuar de forma 

assertiva para sanar as adversidades. 

 

Escopo do Projeto:  

 Definição da equipe de trabalho que realizará o levantamento.  

 Criação dos instrumentos de coleta de dados e da metodologia de busca de 

informações. 

 Estabelecimento do cronograma do projeto.  

 Levantamento e tratamento das informações.  

 Redação do Relatório de Infraestrutura e do Relatório de Necessidade de Pessoal.  

Valor do Projeto: – passagens e diárias para os Defensores e Servidores responsáveis pela 

tarefa. 

Riscos – Os principais riscos associados à iniciativa são: 

 Falta de equipe dedicada para o projeto.  

 Falta de precisão do levantamento das necessidades de infraestrutura e de 

pessoal. 
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Matriz de Responsabilidades 

Atores DP 
Gabinete 

Conselho 
Superior 

Corregedoria Comarcas Área 
Meio 

Associação Atores 
Externos Ações 

Planejamento        

Coordenação        

Aprovação        

Execução        

 

Prazos de Execução das Fases 

Prazos 2018 2019 2020 2021 2022 

Produtos 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 

Definição da equipe de trabalho                    

Criação dos instrumentos de 
coleta de dados e da 
metodologia  

                  

Estabelecimento do cronograma 
do projeto 

                  

Levantamento e tratamento das 
informações 

                  

Redação do Relatório de 
Infraestrutura e do Relatório de 
Necessidade de Pessoal 
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22) Plano de Atendimento às Necessidades de Recursos Humanos e de Infraestrutura das 

Comarcas: um dos resultados do Projeto 21 será entender com clareza todas as necessidades 

da área meio das diversas comarcas. Quando o assunto é o provimento de pessoal, grande 

parte delas é atendida pela MGS. Em alguns casos, entretanto, sem a qualidade requerida 

pelas diferentes unidades. Por outro lado, as demandas infraestruturais são atendidas por 

meio de múltiplos contratos realizados de forma isolada, com foco na solução de problemas 

de forma ad hoc.  

 

Uma das possíveis soluções para mitigar os problemas infraestruturais envolve a realização 

de edital para terceirização de serviços com empresas de mercado. Contudo, tal iniciativa 

demanda a construção de possibilidades e de cenários. Há viabilidade legal para a realização 

da terceirização? Há condições técnicas, dadas as diferenças regionais de Minas Gerais? Há 

capacidade gerencial de criação de editais robustos e acompanhamento e gestão de eventuais 

contratos de prestação de serviços? A resposta a essas perguntas envolve a criação do plano 

de atendimento às necessidades de recursos humanos e de infraestrutura das comarcas, 

objeto do presente projeto.  

 

Escopo do Projeto:  

 Criação de estratégias regionais de solução dos problemas.  

 Identificação da viabilidade legal de soluções propostas.  

 Elaboração do Plano de Atendimento às Necessidades com seu respectivo cronograma 

de implantação.  

Valor do Projeto: – não há orçamento definido para a execução do projeto. 

Riscos – Os principais riscos associados à iniciativa são: 

 Falta de equipe dedicada para o projeto.  

 Dispersão geográfica das comarcas, dificultando o trabalho de levantamento. 

 Falta de recursos financeiros para execução do projeto.  
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Matriz de Responsabilidades 

Atores DP 
Gabinete 

Conselho 
Superior 

Corregedoria Comarcas Área 
Meio 

Associação Atores 
Externos Ações 

Planejamento        

Coordenação        

Aprovação        

Execução        

 

Prazos de Execução das Fases 

Prazos 2018 2019 2020 2021 2022 

Produtos 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 

Criação de estratégias regionais 
de solução dos problemas 

                  

Identificação da viabilidade 
legal de soluções propostas 

                  

Elaboração do Plano de 
Atendimento às Necessidades 
com seu respectivo cronograma 
de implantação 

                  

 

  



    
 

87 
 

23) Escritório de Projetos da DPMG: em diversas ocasiões, a Fundação João Pinheiro 

destacou o risco que planos estratégicos correm de se tornarem apenas um documento, sem 

implantação. Para mitigar esse risco, é vital a implantação de um escritório de projetos que 

acompanhe a estratégia e permita a sua concretização. Ele deve ser composto por membros 

das três instâncias de gestão da Defensoria mineira (Conselho, DPG e Corregedoria), 

fortalecendo a corresponsabilidade e orquestração dos processos de gestão, com ênfase mais 

técnica e menos política. 

 

Escopo do Projeto:  

 Criação do Modelo de Governança do Escritório de Projetos (normatização, definição 

dos atores e suas responsabilidades e criação dos processos de trabalho do Escritório). 

 Definição dos instrumentos de acompanhamento de projeto.  

Valor do Projeto: – projeto sem custos diretos. Realizado com a própria força de trabalho da 

DPMG. 

Riscos – Os principais riscos associados à iniciativa são: 

 Falta de participação ativa de atores da Defensoria Pública Geral, do Conselho 

Superior e da Corregedoria. 

 Falta de equipe dedicada para o projeto.  

 Volume de ações e projetos no Planejamento Estratégico da DPMG.  
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Matriz de Responsabilidades 

Atores DP 
Gabinete 

Conselho 
Superior 

Corregedoria Comarcas Área 
Meio 

Associação Atores 
Externos Ações 

Planejamento        

Coordenação        

Aprovação        

Execução        

 

Prazos de Execução das Fases 

Prazos 2018 2019 2020 2021 2022 

Produtos 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 

Criação do Modelo de 
Governança do Escritório de 
Projetos 

                  

Definição dos instrumentos de 
acompanhamento de projeto 
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24) Mapeamento dos processos críticos de negócio: a transformação de processos na DPMG 

demanda o levantamento da cadeia de valor e a melhoria dos processos chave de negócio. A 

Fundação João Pinheiro já realizou o mapeamento da cadeia. Cabe agora à Defensoria 

estruturar um trabalho de transformação de processos prioritários.  

 

A ação envolve identificar os processos críticos e levantar os fluxos de atividades, perspectiva 

conhecida como modelo as-is (“processos como acontecem”) dos processos. Após isso, 

demanda-se a análise dos principais problemas de efetividade dos procedimentos, de forma 

a criar um modelo operacional robusto que permita a melhoria dos resultados, sejam da área 

meio, sejam da finalística.  

 

Escopo do Projeto:  

 Priorização de processos a partir do mapa da Cadeia de Valor.  

 Mapeamento dos processos chave (modelo as-is). Destina-se a definir todas as 

atividades, regras, recursos, entradas e saídas dos processos mapeados. 

 Análise de problemas – identificação dos principais gargalos de funcionamento dos 

processos mapeados. 

 Criação do Modelo to-be, em que o cenário desejado do processo é estabelecido.  

 Criação do Plano de Ação para  implantação das mudanças sugeridas no processo.  

Valor do Projeto: – não há orçamento definido para a ação/projeto. 

Riscos – Os principais riscos associados à iniciativa são: 

 Falta de equipe para realização do trabalho. 

 Falta de recursos financeiros para sua execução.  

 Ausência de recursos para implantação do Plano de Ação.  
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Matriz de Responsabilidades 

Atores DP 
Gabinete 

Conselho 
Superior 

Corregedoria Comarcas Área 
Meio 

Associação Atores 
Externos Ações 

Planejamento        

Coordenação        

Aprovação        

Execução        

 

Prazos de Execução das Fases 

Prazos 2018 2019 2020 2021 2022 

Produtos 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 

Priorização de processos a partir 
do mapa da Cadeia de Valor 

                  

Mapeamento dos processos 
chave 

                  

Análise de problemas – 
identificação dos principais 
gargalos 

                  

Criação do Modelo TO-BE                   

Criação do plano de ação para  
implantação das mudanças 
sugeridas 
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25) Plano Diretor de Tecnologia da Informação: grande parte das ações desenvolvidas no 

contexto do Planejamento Estratégico da DPMG está vinculada à soluções de tecnologia da 

informação e comunicação. Demandas como o novo SIGED, a implantação do SEI, novos 

sistemas informatizados, o Portal da Transparência, assim como de infraestrutura, gerarão 

um grande volume de trabalho. Diante desse cenário, é vital que a TI desenvolva seu Plano 

Diretor de Tecnologia da Informação. Ele é a garantia que as ações de TI serão planejadas 

apropriadamente para o futuro.  

 

Escopo do Projeto:  

 Diagnóstico da atual infraestrutura de TI da Defensoria (sistemas, pessoas, 

infraestrutura). 

 Definição das ações prioritárias de TI.  

 Definição do orçamento de Tecnologia da Informação.  

 Criação do Modelo de Governança de Tecnologia da Informação.  

 Priorização de processos a partir do mapa da Cadeia de Valor.  

Valor do Projeto: – não há orçamento definido para a ação/projeto. 

Riscos – Os principais riscos associados à iniciativa são: 

 Falta de equipe para realização do trabalho. 

 Falta de recursos financeiros para a TI. 

 Ausência de recursos para implantação do Plano de Ação.  
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Matriz de Responsabilidades 

Atores DP 
Gabinete 

Conselho 
Superior 

Corregedoria Comarcas Área 
Meio 

Associação Atores 
Externos Ações 

Planejamento        

Coordenação        

Aprovação        

Execução        

 
Prazos de Execução das Fases 

Prazos 2018 2019 2020 2021 2022 

Produtos 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 

Diagnóstico da atual 
infraestrutura de TI da 
Defensoria 

                  

Definição da ações prioritárias 
de TI 

                  

Definição do orçamento de 
Tecnologia da Informação 

                  

Criação do Modelo de 
Governança de Tecnologia da 
Informação 

                  

Plano Diretor concluído                   
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26) Criação da Política de Recursos Humanos da DPMG: no decorrer do diagnóstico, 

observou-se que não há uma política de recursos humanos estruturada na DPMG. Há 

somente a definição dos cargos dos Defensores, aspecto ausente para as demais funções. 

Além disso, não existem mecanismos formais de aferição do desempenho. Diante desse 

cenário, sugere-se a criação da política de RH da Defensoria.  

Deve-se ressaltar que grande parte do que pode ser entendido como uma política de RH já 

vem sendo desempenhado na DPMG. Ela já possui uma série de normas para a gestão de 

pessoal consolidadas na Corregedoria do órgão. Ademais, várias resoluções do Conselho 

Superior versam sobre o trabalho do Defensor, sua alocação, sua remoção, entre outros 

aspectos. Dessa forma, sugere-se como escopo do projeto da política de RH: 

 

Escopo do Projeto:  

 Criação de Grupo de Trabalho para a formulação da Política de RH da DPMG 

(Normas, Regras, Modelo de Governança, Processos de Gestão, etc). 

 Consolidação de toda a estrutura normativa relativa aos Recursos Humanos da 

DPMG (na forma de um capítulo do Regimento Interno da DPMG). 

 Definição do Modelo de Gestão de Recursos Humanos (Normas e Diretrizes, Modelo 

de Gestão, Atores Responsáveis, Processos de Gestão). 

 Definição de ações piloto de gestão de RH. 

Valor do Projeto: – valor desembolsado para contratação de consultoria especializada. 

Riscos – Os principais riscos associados à iniciativa são: 

 Resistências internas à criação de políticas e normas de RH na DPMG.  

 Baixo volume de pessoas para se dedicar ao trabalho.  

 Volume imenso de normativas que precisam ser consolidadas.  
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Matriz de Responsabilidades 

Atores DP 
Gabinete 

Conselho 
Superior 

Corregedoria Comarcas Área 
Meio 

Associação Atores 
Externos Ações 

Planejamento        

Coordenação        

Aprovação        

Execução        

 

Prazos de Execução das Fases 

Prazos 2018 2019 2020 2021 2022 

Produtos 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 

Criação de Grupo de Trabalho                   

Consolidação de toda a 
estrutura normativa relativa aos 
Recursos Humanos 

                  

Definição do Modelo de Gestão 
de Recursos Humanos 

                  

Definição de ações piloto de 
gestão de RH 
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27) Criação do Modelo de Avaliação de Desempenho dos Defensores e Servidores: 

premissa básica em gestão é que não se gerencia o que não se mede. Essa realidade vem 

sendo observada na gestão de pessoas na DPMG. A organização não possui um modelo 

estruturado de avaliação do desempenho do Defensor.  

 

É importante ressaltar que a mera existência da avaliação não garante sua efetividade. No 

setor público, é comum a criação de modelos elaborados de avaliação de desempenho dos 

funcionários sem uma implantação realista. No final, observa-se que a maior parte dos 

servidores tira notas altas.  

 

Ainda assim, a premissa de uma administração pública responsável e transparente demanda 

a criação de tais modelos de avaliação. E não pode ser diferente com a DPMG. Quando não 

há a devida aferição de desempenho, funcionários muito diferentes em sua produtividade 

são tratados de forma igual.  

Escopo do Projeto:  

 Criação de Grupo de Trabalho para a formulação do Modelo de Avaliação de 

Desempenho. 

 Criação do Modelo de Avaliação de Desempenho e de suas regras de implantação.  

 Realização da Avaliação de Desempenho. 

Valor do Projeto: – valor desembolsado para contratação de consultoria especializada. 

Riscos – Os principais riscos associados à iniciativa são: 

 Resistências internas; é pouco provável que um processo de avaliação de 

desempenho seja aceito na DPMG. 

 Ausência de recursos humanos para se envolverem no projeto.  
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Matriz de Responsabilidades 

Atores DP 
Gabinete 

Conselho 
Superior 

Corregedoria Comarcas Área 
Meio 

Associação Atores 
Externos Ações 

Planejamento        

Coordenação        

Aprovação        

Execução        

 

Prazos de Execução das Fases 

Prazos 2018 2019 2020 2021 2022 

Produtos 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 

Criação de Grupo de Trabalho                   

Criação do Modelo de 
Avaliação de Desempenho e de 
suas regras de implantação 

                  

Realização da Avaliação de 
Desempenho 
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28) Pesquisa de Clima Organizacional: é fundamental que a DPMG monitore o clima 

interno da organização. Muitas vezes, gestores têm receio de pesquisas de clima, pois elas 

podem evidenciar diversas adversidades do ambiente interno. Entretanto, essa é uma visão 

equivocada.  

 

Ainda que eventualmente tenham resultados ruins, pesquisas de clima são insumo 

fundamental para a melhoria da qualidade do ambiente de trabalho. Por meio delas, gestores 

têm acesso a informações valiosas, que podem ser usadas para aumentar a qualidade do 

trabalho e a satisfação dos funcionários. Dessa forma, sugere-se firmemente que uma das 

ações seja aplicar uma pesquisa de clima organizacional. 

 

Escopo do Projeto:  

 Elaborar instrumentos de coleta de dados. 

 Realizar a coleta de dados. 

 Desenvolver o Relatório de Clima Organizacional.  

Valor do Projeto: – projeto sem custos diretos. Realizado com a própria força de trabalho da 

DPMG. 

Riscos – Os principais riscos associados à iniciativa são: 

 Discussões políticas, fazendo com que a Pesquisa de Clima seja um trabalho de 

uso não técnico. 

 Utilização da Pesquisa de Clima apenas para discussões salariais.  
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Matriz de Responsabilidades 

Atores DP 
Gabinete 

Conselho 
Superior 

Corregedoria Comarcas Área 
Meio 

Associação Atores 
Externos Ações 

Planejamento        

Coordenação        

Aprovação        

Execução        

 

Prazos de Execução das Fases 

Prazos 2018 2019 2020 2021 2022 

Produtos 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 

Elaborar instrumentos de coleta 
de dados 

                  

Realizar a coleta de dados                   

Desenvolver o Relatório de 
Clima Organizacional 
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29) Criação do Plano de Captação de Recursos: durante todo o projeto, evidenciou-se a 

limitação de recursos na DPMG. Há várias ações que precisam ser realizadas; grande parte 

delas, porém, esbarra nas restrições orçamentárias/financeiras, aspecto que não surpreende, 

dado o cenário tão limitado da administração pública. 

 

Diante dessa realidade, sugere-se um projeto de racionalização dos gastos. Para tanto, 

defende-se a contratação de uma consultoria externa que faça um exame minucioso do 

orçamento organizacional. Além disso, deve estudar alternativas de fontes de recursos fora 

da DPMG. O diagnóstico permitirá a construção de um plano de captação de recursos e de 

redução dos gastos. 

 

Escopo do Projeto:  

 Contratar consultoria especializada em finanças públicas e gestão do gasto 

governamental. 

 Realizar levantamento exaustivo da estrutura de custos da DPMG.  

 Estudar fontes possíveis de financiamento de projetos.  

 Construção do Plano de Captação de Recursos e de Redução dos Gastos. 

Valor do Projeto: – não há orçamento definido para a ação/projeto. 

Riscos – O principal risco associado à iniciativa é: 

 Ausência de recursos financeiros.  

 Resistência a uma iniciativa que vise a redução de gastos. 
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Matriz de Responsabilidades 

Atores DP 
Gabinete 

Conselho 
Superior 

Corregedoria Comarcas Área 
Meio 

Associação Atores 
Externos Ações 

Planejamento        

Coordenação        

Aprovação        

Execução        

 

Prazos de Execução das Fases 

Prazos 2018 2019 2020 2021 2022 

Produtos 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 

Contratação de consultoria                   

Realizar levantamento 
exaustivo da estrutura de custos 
da DPMG 

                  

Estudar fontes possíveis de 
financiamento de projetos 

                  

Construção do Plano de 
Captação de Recursos e de 
Redução dos Gastos 
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30) Sistema de Gestão e Controle Orçamentário: todo o controle orçamentário da DPMG é 

feito por meio de incontáveis planilhas de gastos. Em viagem da consultoria junto com a 

equipe da DPMG ao Ceará, foi possível ver iniciativas bem sucedidas de automação do 

controle orçamentário e financeiro. Por certo há outras ações similares no Brasil. Dessa forma, 

sugere-se a ação de criação de um software que dê maior celeridade e profissionalismo à 

gestão financeira. 

 

Escopo do Projeto:  

 Realizar benchmarking no Brasil sobre soluções públicas de controle orçamentário e 

financeiro.  

 Desenhar um documento de visão sobre os processos e o sistema de gestão financeira.  

 Definir: realização interna x contratação (adaptação do sistema). 

 Implantar o sistema. 

 Realizar cenários de teste. 

 Realizar operação piloto. 

 Colocar o sistema em produção.  

Valor do Projeto: – não há orçamento definido para a ação/projeto. 

Riscos – Os principais riscos associados à iniciativa são: 

 Ausência de recursos financeiros.  

 Falta de documentação dos processos de gestão orçamentária. 

 Modelo de documentação de sistemas pouco desenvolvido na DPMG. 
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Matriz de Responsabilidades 

Atores DP 
Gabinete 

Conselho 
Superior 

Corregedoria Comarcas Área 
Meio 

Associação Atores 
Externos Ações 

Planejamento        

Coordenação        

Aprovação        

Execução        

 

Prazos de Execução das Fases 

Prazos 2018 2019 2020 2021 2022 

Produtos 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 
1º 

sem. 
2º 

sem. 

Benchmarking no Brasil sobre 
soluções públicas de controle 
orçamentário e financeiro 

                  

Desenhar um documento de 
visão sobre os processos e o 
sistema de gestão financeira 

                  

Definir: realização interna x 
contratação (adaptação do 
sistema) 

                  

Implantar o sistema                   

Realizar cenários de teste                   

Realizar operação piloto                   

Colocar o sistema em produção                   
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APÊNDICES 

Apêndice A – Detalhamento dos Indicadores 

1. Perspectiva dos Resultados 

 

      

Indicador 1: Plano de Ação Extrajudicial elaborado 

Objetivo estratégico 
R1 – Criar mecanismos institucionais para promover a 
atuação extrajudicial e demais atribuições da DPMG 

Descrição 
O indicador visa a mensurar se o Plano de Ação Extrajudicial 

foi elaborado  

Fórmula NA 

Polaridade NA 

Fonte de dados - 

Fonte de comprovação - 

Referência - 

Unidade Valor absoluto 

Meta 
2018 2019 2020 2021 2022 

- 1 - - - 

      

Indicador 2: Número de ações extrajudiciais realizadas 

Objetivo estratégico 
R1 – Criar mecanismos institucionais para promover a 
atuação extrajudicial e demais atribuições da DPMG 

Descrição 
 O indicador visa a mensurar quantas ações extrajudiciais 
foram realizadas conforme a definido no Plano de Ação 

Extrajudicial. 

Fórmula NA 

Polaridade NA 

Fonte de dados - 

Fonte de comprovação - 

Referência - 

Unidade Valor absoluto 

Meta 
2018 2019 2020 2021 2022 

          

  



   

  

105 
 

 

      

Indicador 3: Núcleo Temático e de Atuação Provisória criado 

Objetivo estratégico 
R1 – Criar mecanismos institucionais para promover a 
atuação extrajudicial e demais atribuições da DPMG 

Descrição 
 O indicador mensura se o Núcleo Temático e de Atuação 

Provisória foi criado 

Fórmula NA 

Polaridade NA 

Fonte de dados - 

Fonte de comprovação - 

Referência - 

Unidade Valor absoluto 

Meta 
2018 2019 2020 2021 2022 

- 1 - - - 

      

Indicador 4: Prioridades e requisitos mínimos de atuação da DPMG 
definidos 

Objetivo estratégico 
R1 – Criar mecanismos institucionais para promover a 
atuação extrajudicial e demais atribuições da DPMG 

Descrição 
 O indicador mensura se as prioridades e requisitos mínimos 

de atuação da DPMG foram definidos 

Fórmula NA 

Polaridade NA 

Fonte de dados - 

Fonte de comprovação - 

Referência - 

Unidade Valor absoluto 

Meta 
2018 2019 2020 2021 2022 

- 1 - - - 
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Indicador 5: Mapa de aderência das ações da DPMG ao Planejamento 
Governamental realizado 

Objetivo estratégico 
R2 – Apoiar as políticas públicas correlatas às atribuições da 

Defensoria 

Descrição 
 O indicador mensura se o mapa de aderência das ações da 

DPMG ao Planejamento Governamental foi realizado 

Fórmula NA 

Polaridade NA 

Fonte de dados - 

Fonte de comprovação - 

Referência - 

Unidade Valor absoluto 

Meta 
2018 2019 2020 2021 2022 

1 1 1 1 1 

      

Indicador 6: Grau de inserção da DPMG em projetos do PPAG 

Objetivo estratégico 
R2 – Apoiar as políticas públicas correlatas às atribuições da 

Defensoria 

Descrição 
O indicador objetiva mensurar a participação da Defensoria 

em projetos e ações do Plano Plurianual de Ação 
Governamental  

Fórmula 
(Número de projetos em que a DPMG está 

relacionada/Número de projetos em que a DPMG pode estar 
relacionada) * 100 

Polaridade Maior melhor 

Fonte de dados - 

Fonte de comprovação - 

Referência - 

Unidade Percentual 

Meta 
2018 2019 2020 2021 2022 

- 50% 60% 70% 75% 
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Indicador 7: Número de ações conjuntas realizadas com atores externos 

Objetivo estratégico 
R2 – Apoiar as políticas públicas correlatas às atribuições da 

Defensoria 

Descrição 
 O indicador objetiva avaliar a quantidade de ações 

desenvolvidas em conjunto com atores externos 

Fórmula NA 

Polaridade Maior melhor 

Fonte de dados - 

Fonte de comprovação - 

Referência - 

Unidade Valor absoluto 

Meta 
2018 2019 2020 2021 2022 

- 10 20 25 30 

      

Indicador 8: Levantamento de sugestões para mudança da Deliberação 011 
realizado 

Objetivo estratégico 
R3 – Realinhar a estrutura normativa e administrativa da 

DPMG às necessidades da sociedade 

Descrição 
 O indicador visa a mensurar se foi realizado o levantamento 

de sugestões para mudança da Deliberação 011 

Fórmula NA 

Polaridade NA 

Fonte de dados - 

Fonte de comprovação - 

Referência - 

Unidade Valor absoluto 

Meta 
2018 2019 2020 2021 2022 

- 1 - - - 
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Indicador 9: Consolidação de documento com sugestões de alteração da 
Deliberação 011 

Objetivo estratégico 
R3 – Realinhar a estrutura normativa e administrativa da 

DPMG às necessidades da sociedade 

Descrição 
 O indicador visa a mensurar se foi realizada a consolidação 

de documento com sugestões de alteração da Deliberação 011 

Fórmula NA 

Polaridade NA 

Fonte de dados - 

Fonte de comprovação - 

Referência - 

Unidade Valor absoluto 

Meta 
2018 2019 2020 2021 2022 

- 1 - - - 

      

Indicador 10: Nova Deliberação Normativa da DPMG aprovada 

Objetivo estratégico 
R3 – Realinhar a estrutura normativa e administrativa da 

DPMG às necessidades da sociedade 

Descrição 
O indicador visa a mensurar se o Conselho aprovou a nova 

Deliberação Normativa da DPMG 

Fórmula NA 

Polaridade NA 

Fonte de dados - 

Fonte de comprovação - 

Referência - 

Unidade Valor absoluto 

Meta 
2018 2019 2020 2021 2022 

- 1 - - - 
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Indicador 11: Regimento Interno da DPMG criado 

Objetivo estratégico 
R3 – Realinhar a estrutura normativa e administrativa da 

DPMG às necessidades da sociedade 

Descrição 
O indicador mensura se o Regimento Interno da DPMG foi 

criado e aprovado 

Fórmula NA 

Polaridade NA 

Fonte de dados - 

Fonte de comprovação - 

Referência - 

Unidade Valor absoluto 

Meta 
2018 2019 2020 2021 2022 

- 1 - - - 

      

Indicador 12: Agenda Institucional de Atendimento definida 

Objetivo estratégico 
R4 – Aumentar a eficiência, eficácia e efetividade do acesso à 

justiça por meio da DPMG 

Descrição 
O indicador mensura se houve a definição da Agenda 

Institucional de Atendimento 

Fórmula NA 

Polaridade NA 

Fonte de dados - 

Fonte de comprovação - 

Referência - 

Unidade Valor absoluto 

Meta 
2018 2019 2020 2021 2022 

- 1 - - - 
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Indicador 13: Percentual de atendimento pela Agenda estabelecida 

Objetivo estratégico 
R4 – Aumentar a eficiência, eficácia e efetividade do acesso à 

justiça por meio da DPMG 

Descrição 
 O indicador mensura o cumprimento da Agenda 

Institucional de Atendimento em comparação com o que foi 
proposto 

Fórmula 
(Número de atendimentos definidos na Agenda 

realizados/Número de atendimentos definidos na Agenda) * 
100 

Polaridade Maior melhor 

Fonte de dados - 

Fonte de comprovação - 

Referência - 

Unidade Percentual 

Meta 
2018 2019 2020 2021 2022 

- 80% 90% 92% 95% 

      

Indicador 14: Aplicativo do CRC criado 

Objetivo estratégico 
R4 – Aumentar a eficiência, eficácia e efetividade do acesso à 

justiça por meio da DPMG 

Descrição 
 O indicador mensura se houve a criação do aplicativo da 

Central de Relacionamento com o Cidadão (CRC) 

Fórmula NA 

Polaridade NA 

Fonte de dados - 

Fonte de comprovação - 

Referência - 

Unidade Valor absoluto 

Meta 
2018 2019 2020 2021 2022 

- 1 - - - 
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Indicador 15: Plano de Capacitação Semestral Criado 

Objetivo estratégico 
R4 – Aumentar a eficiência, eficácia e efetividade do acesso à 

justiça por meio da DPMG 

Descrição 
 O indicador mensura se houve a criação do Plano de 

Capacitação Semestral 

Fórmula NA 

Polaridade NA 

Fonte de dados - 

Fonte de comprovação - 

Referência - 

Unidade Valor absoluto 

Meta 
2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 2 2 2 

      

Indicador 16: Taxa de execução física do Plano de Capacitação Semestral 

Objetivo estratégico 
R4 – Aumentar a eficiência, eficácia e efetividade do acesso à 

justiça por meio da DPMG 

Descrição 
O indicador visa a acompanhar a execução física do Plano de 

Capacitação 

Fórmula 
(Número de atividades de capacitações executadas / 

Número de atividades de capacitação previstas no Plano de 
Capacitação Semestral ) * 100 

Polaridade Maior melhor 

Fonte de dados - 

Fonte de comprovação - 

Referência - 

Unidade Percentual 

Meta 
2018 2019 2020 2021 2022 

60% 60% 70% 80% 95% 
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Indicador 17: Taxa de execução financeira do Plano de Capacitação Semestral 

Objetivo estratégico 
R4 – Aumentar a eficiência, eficácia e efetividade do acesso à 

justiça por meio da DPMG 

Descrição 
O indicador visa a acompanhar a execução financeira do 

Plano de Capacitação 

Fórmula (Gasto com atividades de capacitações / Gasto previsto no 
Plano de Capacitação Semestral) * 100   

Polaridade   

Fonte de dados Maior melhor 

Fonte de comprovação - 

Referência - 

Unidade Percentual 

Meta 
2018 2019 2020 2021 2022 

60% 60% 70% 80% 95% 

      

Indicador 18: Estratégia do Novo SIGED definida 

Objetivo estratégico 
R4 – Aumentar a eficiência, eficácia e efetividade do acesso à 

justiça por meio da DPMG 

Descrição 
 O indicador mensura se houve a contratação do Novo 

SIGED 

Fórmula NA 

Polaridade NA 

Fonte de dados - 

Fonte de comprovação - 

Referência - 

Unidade Valor absoluto 

Meta 
2018 2019 2020 2021 2022 

- 1 - - - 
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Indicador 19: Novo SIGED implantado 

Objetivo estratégico 
R4 – Aumentar a eficiência, eficácia e efetividade do acesso à 

justiça por meio da DPMG 

Descrição 
 O indicador mensura se houve a implantação do Novo 

SIGED 

Fórmula NA 

Polaridade NA 

Fonte de dados - 

Fonte de comprovação - 

Referência - 

Unidade Valor absoluto 

Meta 
2018 2019 2020 2021 2022 

- - 1 - - 

      

Indicador 20: Plano de Classificação Documental e Tabela de 
Temporalidade criados 

Objetivo estratégico 
R4 – Aumentar a eficiência, eficácia e efetividade do acesso à 

justiça por meio da DPMG 

Descrição 
 O indicador mensura se o Plano de Classificação 

Documental e a Tabela de Temporalidade foram elaborados 

Fórmula NA 

Polaridade NA 

Fonte de dados - 

Fonte de comprovação - 

Referência - 

Unidade Valor absoluto 

Meta 
2018 2019 2020 2021 2022 

- 1 - - - 
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Indicador 21: SEI implantado 

Objetivo estratégico 
R4 – Aumentar a eficiência, eficácia e efetividade do acesso à 

justiça por meio da DPMG 

Descrição 
 O indicador mensura se o Sistema Eletrônico de Informações 

(SEI) foi implantado 

Fórmula NA 

Polaridade NA 

Fonte de dados - 

Fonte de comprovação - 

Referência - 

Unidade Valor absoluto 

Meta 
2018 2019 2020 2021 2022 

- 1 - - - 

      

Indicador 22: Relatório sobre a atuação dos Dativos elaborado 

Objetivo estratégico 
R4 – Aumentar a eficiência, eficácia e efetividade do acesso à 

justiça por meio da DPMG 

Descrição 
 O indicador mensura se o Relatório sobre a atuação dos 

Dativos foi elaborado 

Fórmula NA 

Polaridade NA 

Fonte de dados - 

Fonte de comprovação - 

Referência - 

Unidade Valor absoluto 

Meta 
2018 2019 2020 2021 2022 

- - 1 - - 
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Indicador 23: Base de Conhecimento da DPMG implantada 

Objetivo estratégico 
R4 – Aumentar a eficiência, eficácia e efetividade do acesso à 

justiça por meio da DPMG 

Descrição 
 O indicador mensura se a Base de Conhecimento da DPMG 

foi implantada 

Fórmula NA 

Polaridade NA 

Fonte de dados - 

Fonte de comprovação - 

Referência - 

Unidade Valor absoluto 

Meta 
2018 2019 2020 2021 2022 

- - 1 - - 

      

Indicador 24: Índice de Satisfação dos Defensores com a Base de 
Conhecimento da DPMG 

Objetivo estratégico 
R4 – Aumentar a eficiência, eficácia e efetividade do acesso à 

justiça por meio da DPMG 

Descrição 

O indicador mensura a satisfação dos Defensores com a Base 
de Conhecimento disponibilizada pela DPMG. Para tal, eles 

deverão responder um questionário a ser elaborado pela 
DPMG 

Fórmula 
(Número de Defensores satisfeitos com a Base de 

Conhecimento da DPMG/Número de Defensores que 
responderam o questionário) * 100 

Polaridade Maior melhor 

Fonte de dados - 

Fonte de comprovação - 

Referência - 

Unidade Percentual 

Meta 
2018 2019 2020 2021 2022 

- - 90% 95% 98% 

  



   

  

116 
 

      

Indicador 25: Plano de Transparência elaborado  

Objetivo estratégico R5 – Atuar com transparência 

Descrição 
 O indicador mensura se o Plano de Transparência foi 

elaborado 

Fórmula NA 

Polaridade NA 

Fonte de dados - 

Fonte de comprovação - 

Referência - 

Unidade Valor absoluto 

Meta 
2018 2019 2020 2021 2022 

1 - - - - 

      

Indicador 26: Divulgação do Plano Estratégico da DPMG 

Objetivo estratégico R5 – Atuar com transparência 

Descrição 
 O indicador mensura se o Plano Estratégico da DPMG foi 

divulgado  

Fórmula NA 

Polaridade NA 

Fonte de dados - 

Fonte de comprovação - 

Referência - 

Unidade Valor absoluto 

Meta 
2018 2019 2020 2021 2022 

1 - - - - 
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Indicador 27: Divulgação da execução física do Planejamento Estratégico 

Objetivo estratégico R5 – Atuar com transparência 

Descrição 
 O indicador mensura a divulgação da execução física do 

Plano Estratégico da DPMG 

Fórmula 
(Número de ações do Plano que tiveram sua execução física 

divulgada/Número de ações do Plano) * 100 

Polaridade Maior melhor 

Fonte de dados - 

Fonte de comprovação - 

Referência - 

Unidade Percentual 

Meta 
2018 2019 2020 2021 2022 

100% 100% 100% 100% 100% 

      

Indicador 28: Divulgação da execução financeira do Planejamento 
Estratégico 

Objetivo estratégico R5 – Atuar com transparência 

Descrição 
 O indicador mensura a divulgação da execução financeira do 

Plano Estratégico da DPMG 

Fórmula 
(Número de ações do Plano que tiveram sua execução 

financeira divulgada/Número de ações do Plano) * 100 

Polaridade Maior melhor 

Fonte de dados - 

Fonte de comprovação - 

Referência - 

Unidade Percentual 

Meta 
2018 2019 2020 2021 2022 

100% 100% 100% 100% 100% 
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Indicador 29: Portal da Transparência da DPMG criado/reformulado 

Objetivo estratégico R5 – Atuar com transparência 

Descrição 
O indicador avalia se o Portal da Transparência da DPMG foi 

criado/reformulado 

Fórmula NA 

Polaridade NA 

Fonte de dados - 

Fonte de comprovação - 

Referência - 

Unidade Valor absoluto 

Meta 
2018 2019 2020 2021 2022 

- 1 - - - 

 

2. Perspectiva dos Processos Internos 

 
Indicador 1: Plano de Comunicação elaborado 

Objetivo estratégico 
P1 – Consolidar a comunicação institucional e as 

parcerias com outros órgãos, com foco no fortalecimento 
da gestão e da imagem institucional da DPMG 

Descrição 
 O indicador mensura se o Plano de Comunicação foi 

elaborado  

Fórmula NA 

Polaridade NA 

Fonte de dados - 

Fonte de comprovação - 

Referência - 

Unidade Valor absoluto 

Meta 
2018 2019 2020 2021 2022 

1 - - - - 
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Indicador 2: Percentual de ações do Plano de Comunicação executadas 

Objetivo estratégico 
P1 – Consolidar a comunicação institucional e as 

parcerias com outros órgãos, com foco no fortalecimento 
da gestão e da imagem institucional da DPMG 

Descrição 
O indicador visa a acompanhar a execução das ações do 

Plano de Comunicação 

Fórmula 
(Número de ações executadas previstas no 

Plano/Número de ações previstas no Plano) * 100 

Polaridade Maior melhor 

Fonte de dados - 

Fonte de comprovação - 

Referência - 

Unidade Percentual 

Meta 
2018 2019 2020 2021 2022 

- 70% 70% 80% 85% 

      

Indicador 3: Plano de Educação em Direitos elaborado 

Objetivo estratégico 
P1 – Consolidar a comunicação institucional e as 

parcerias com outros órgãos, com foco no fortalecimento 
da gestão e da imagem institucional da DPMG 

Descrição 
 O indicador mensura se o Plano de Educação em 

Direitos foi elaborado 

Fórmula NA 

Polaridade NA 

Fonte de dados - 

 - 

Referência - 

Unidade Valor absoluto 

Meta 
2018 2019 2020 2021 2022 

1 - - - - 
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Indicador 4: Ouvidoria da DPMG criada e implantada 

Objetivo estratégico 
P1 – Consolidar a comunicação institucional e as 

parcerias com outros órgãos, com foco no fortalecimento 
da gestão e da imagem institucional da DPMG 

Descrição 
 O indicador mensura se a Ouvidoria da DPMG foi 

criada e implantada 

Fórmula NA 

Polaridade NA 

Fonte de dados - 

Fonte de comprovação - 

Referência - 

Unidade Valor absoluto 

Meta 
2018 2019 2020 2021 2022 

- 1 - - - 

      

Indicador 5: Protocolo de Atuação do Defensor nas Comarcas criado 

Objetivo estratégico 
P1 – Consolidar a comunicação institucional e as 

parcerias com outros órgãos, com foco no fortalecimento 
da gestão e da imagem institucional da DPMG 

Descrição 
 O indicador mensura se o Protocolo de Atuação do 

Defensor nas comarcas foi criado 

Fórmula NA 

Polaridade NA 

Fonte de dados - 

Fonte de comprovação - 

Referência - 

Unidade Valor absoluto 

Meta 
2018 2019 2020 2021 2022 

- 1 - - - 
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Indicador 6: Pesquisa de Satisfação do Assistido realizada 

Objetivo estratégico 
P1 – Consolidar a comunicação institucional e as 

parcerias com outros órgãos, com foco no fortalecimento 
da gestão e da imagem institucional da DPMG 

Descrição 
 O indicador mensura se a Pesquisa de Satisfação do 

Assistido foi realizada 

Fórmula NA 

Polaridade NA 

Fonte de dados - 

Fonte de comprovação - 

Referência - 

Unidade Valor absoluto 

Meta 
2018 2019 2020 2021 2022 

- 1 1 1 1 

      

Indicador 7: Índice de Satisfação do Assistido 

Objetivo estratégico 
P1 – Consolidar a comunicação institucional e as 

parcerias com outros órgãos, com foco no fortalecimento 
da gestão e da imagem institucional da DPMG 

Descrição 

O indicador mensura a satisfação dos assistidos com o 
atendimento prestado pela DPMG. Para tal, eles deverão 

responder a um questionário a ser elaborado pela 
DPMG 

Fórmula 
(Número de assistidos satisfeitos com o atendimento 

prestado pela DPMG/Número de assistidos que 
responderam o questionário) * 100 

Polaridade Maior melhor 

Fonte de dados - 

Fonte de comprovação - 

Referência - 

Unidade Percentual 

Meta 
2018 2019 2020 2021 2022 

- 80% 85% 92% 97% 
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Indicador 8: Catálogo de Serviços criado 

Objetivo estratégico 
P1 – Consolidar a comunicação institucional e as 

parcerias com outros órgãos, com foco no fortalecimento 
da gestão e da imagem institucional da DPMG 

Descrição 
 O indicador mensura se o Catálogo de Serviços foi 

criado 

Fórmula NA 

Polaridade NA 

Fonte de dados - 

Fonte de comprovação - 

Referência - 

Unidade Valor absoluto 

Meta 
2018 2019 2020 2021 2022 

- 1 - - - 

      

Indicador 9: Planos táticos das áreas de suporte elaborados 

Objetivo estratégico P2 – Estruturar a área meio da DPMG 

Descrição 
 O indicador mensura se os planos táticos das áreas de 

suporte foram criados 

Fórmula NA 

Polaridade NA 

Fonte de dados - 

Fonte de comprovação - 

Referência - 

Unidade Valor absoluto 

Meta 
2018 2019 2020 2021 2022 

- 1 - - - 
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Indicador 10: Diagnóstico e Levantamento das Necessidades de Recursos 
Humanos e de Infraestrutura das Comarcas realizado 

Objetivo estratégico P2 – Estruturar a área meio da DPMG 

Descrição 
 O indicador mensura se o Diagnóstico e Levantamento 

das Necessidades de Recursos Humanos e de 
Infraestrutura das Comarcas foi realizado 

Fórmula NA 

Polaridade NA 

Fonte de dados - 

Fonte de comprovação - 

Referência - 

Unidade Valor absoluto 

Meta 
2018 2019 2020 2021 2022 

- 1 - - - 

      

Indicador 11: Plano de Atendimento às Necessidades de Recursos Humanos 
e de Infraestrutura das Comarcas elaborado 

Objetivo estratégico P2 – Estruturar a área meio da DPMG 

Descrição 
 O indicador mensura se o Plano de Atendimento às 

Necessidades de Recursos Humanos e de Infraestrutura 
das Comarcas foi elaborado 

Fórmula NA 

Polaridade NA 

Fonte de dados - 

Fonte de comprovação - 

Referência - 

Unidade Valor absoluto 

Meta 
2018 2019 2020 2021 2022 

- 1 - - - 
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Indicador 12: Estratégia de Terceirização de Serviços definida 

Objetivo estratégico P2 – Estruturar a área meio da DPMG 

Descrição 
 O indicador mensura se a Estratégia de Terceirização de 

Serviços foi criada 

Fórmula NA 

Polaridade NA 

Fonte de dados - 

Fonte de comprovação - 

Referência - 

Unidade Valor absoluto 

Meta 
2018 2019 2020 2021 2022 

- 1 - - - 

      

Indicador 13: Metodologia do PMO construída e documentada 

Objetivo estratégico P3 – Aprimorar as práticas de planejamento e de gestão 

Descrição 
 O indicador mensura se a Metodologia do PMO foi 

construída e documentada 

Fórmula NA 

Polaridade NA 

Fonte de dados - 

Fonte de comprovação - 

Referência - 

Unidade Valor absoluto 

Meta 
2018 2019 2020 2021 2022 

1 - - - - 
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Indicador 14: Projetos estratégicos acompanhados de acordo com a 
metodologia do Escritório 

Objetivo estratégico P3 – Aprimorar as práticas de planejamento e de gestão 

Descrição 
 O indicador mensura se os projetos estratégicos são 
acompanhados conforme a metodologia estabelecida 

pelo Escritório de Gerenciamento de Projetos 

Fórmula NA 

Polaridade NA 

Fonte de dados - 

Fonte de comprovação - 

Referência - 

Unidade Valor absoluto 

Meta 
2018 2019 2020 2021 2022 

1 1 1 1 1 

      

Indicador 15: Percentual da execução das metas físicas do Planejamento 
Estratégico da DPMG dentro do prazo 

Objetivo estratégico P3 – Aprimorar as práticas de planejamento e de gestão 

Descrição 
O indicador visa a acompanhar a execução física do 

Planejamento Estratégico da DPMG 

Fórmula 
(Número de metas físicas atingidas/Número de metas 

físicas previstas no Planejamento Estratégico da DPMG) 
* 100 

Polaridade Maior melhor 

Fonte de dados - 

Fonte de comprovação - 

Referência - 

Unidade - 

Meta 
Percentual 

100% 100% 100% 100% 100% 
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Indicador 16: Percentual da execução das metas financeiras do Planejamento 
Estratégico da DPMG dentro do prazo 

Objetivo estratégico P3 – Aprimorar as práticas de planejamento e de gestão 

Descrição 
O indicador visa a acompanhar a execução financeira do 

Planejamento Estratégico da DPMG 

Fórmula 
(Recursos Financeiros executados/ Recursos financeiros 

previstos) * 100 

Polaridade Maior melhor 

Fonte de dados - 

Fonte de comprovação - 

Referência - 

Unidade Percentual 

Meta 
2018 2019 2020 2021 2022 

100% 100% 100% 100% 100% 

      

Indicador 17: Mapa da Cadeia de Valor realizado 

Objetivo estratégico 
P4 – Otimizar os processos, facilitando o acesso aos 
serviços e às informações da DPMG pela população 

Descrição 
 O indicador mensura a realização do Mapa da Cadeia 

de Valor 

Fórmula NA 

Polaridade NA 

Fonte de dados - 

Fonte de comprovação - 

Referência - 

Unidade Valor absoluto 

Meta 
2018 2019 2020 2021 2022 

1 - - - - 
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Indicador 18: Processos da Cadeia de Valor priorizados 

Objetivo estratégico 
P4 – Otimizar os processos, facilitando o acesso aos 
serviços e às informações da DPMG pela população 

Descrição 
 O indicador mensura se os processos da Cadeia de 

Valor foram priorizados 

Fórmula NA 

Polaridade NA 

Fonte de dados - 

Fonte de comprovação - 

Referência - 

Unidade Valor absoluto 

Meta 
2018 2019 2020 2021 2022 

1 - - - - 

      

Indicador 19: Processos críticos de negócio mapeados 

Objetivo estratégico 
P4 – Otimizar os processos, facilitando o acesso aos 
serviços e às informações da DPMG pela população 

Descrição 
 O indicador mensura o mapeamento dos Processos 

Críticos de Negócio 

Fórmula 
(Número de Processos Críticos mapeados/Número de 

Processos Críticos) * 100 

Polaridade Maior melhor 

Fonte de dados - 

Fonte de comprovação - 

Referência - 

Unidade Percentual 

Meta 
2018 2019 2020 2021 2022 

- 50% 80% 100% - 
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Indicador 20: Protocolo de Atuação do Defensor nas Comarcas criado 

Objetivo estratégico 
P4 – Otimizar os processos, facilitando o acesso aos 
serviços e às informações da DPMG pela população 

Descrição 
 O indicador mensura se o Protocolo de Atuação do 

Defensor nas Comarcas foi criado 

Fórmula NA 

Polaridade NA 

Fonte de dados - 

Fonte de comprovação - 

Referência - 

Unidade Valor absoluto 

Meta 
2018 2019 2020 2021 2022 

- 1 - - - 

      

Indicador 21: Agenda Institucional de Atendimento definida 

Objetivo estratégico 
P4 – Otimizar os processos, facilitando o acesso aos 
serviços e às informações da DPMG pela população 

Descrição 
 O indicador mensura se a Agenda Institucional de 

Atendimento foi definida 

Fórmula NA 

Polaridade NA 

Fonte de dados - 

Fonte de comprovação - 

Referência - 

Unidade Valor absoluto 

Meta 
2018 2019 2020 2021 2022 

- 1 - - - 
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Indicador 22: Novo SIGED implantado 

Objetivo estratégico 
P4 – Otimizar os processos, facilitando o acesso aos 
serviços e às informações da DPMG pela população 

Descrição 
 O indicador mensura se houve a contratação do Novo 

SIGED 

Fórmula NA 

Polaridade NA 

Fonte de dados - 

Fonte de comprovação - 

Referência - 

Unidade Valor absoluto 

Meta 
2018 2019 2020 2021 2022 

- 1 - - - 

      

Indicador 23: Plano de Capacitação Semestral criado 

Objetivo estratégico 
P4 – Otimizar os processos, facilitando o acesso aos 
serviços e às informações da DPMG pela população 

Descrição 
 O indicador mensura se houve a criação do Plano de 

Capacitação Semestral 

Fórmula NA 

Polaridade NA 

Fonte de dados - 

Fonte de comprovação - 

Referência - 

Unidade Valor absoluto 

Meta 
2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 2 2 2 
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Indicador 24: Taxa de execução física do Plano de Capacitação Semestral 

Objetivo estratégico 
P4 – Otimizar os processos, facilitando o acesso aos 
serviços e às informações da DPMG pela população 

Descrição 
O indicador visa a acompanhar a execução física do 

Plano de Capacitação 

Fórmula 
(Número de atividades de capacitações 

executadas/Número de atividades de capacitação 
previstas no Plano de Capacitação Semestral ) * 100 

Polaridade Maior melhor 

Fonte de dados - 

Fonte de comprovação - 

Referência - 

Unidade Percentual 

Meta 
2018 2019 2020 2021 2022 

60% 60% 70% 80% 95% 

 

      

Indicador 25: Taxa de execução financeira do Plano de Capacitação Semestral 

Objetivo estratégico 
P4 – Otimizar os processos, facilitando o acesso aos 
serviços e às informações da DPMG pela população 

Descrição 
O indicador visa a acompanhar a execução financeira do 

Plano de Capacitação 

Fórmula 
(Gasto com atividades de capacitações / Gasto previsto 

no Plano de Capacitação Semestral) * 100 

Polaridade Maior melhor 

Fonte de dados - 

Fonte de comprovação - 

Referência - 

Unidade Percentual 

Meta 
2018 2019 2020 2021 2022 

60% 60% 70% 80% 95% 
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Indicador 26: Criação do Aplicativo do CRC 

Objetivo estratégico 
P4 – Otimizar os processos, facilitando o acesso aos 
serviços e às informações da DPMG pela população 

Descrição 
 O indicador mensura se houve a criação do aplicativo 
da Central de Relacionamento com o Cidadão (CRC) 

Fórmula NA 

Polaridade NA 

Fonte de dados - 

Fonte de comprovação - 

Referência - 

Unidade Valor absoluto 

Meta 
2018 2019 2020 2021 2022 

- 1 - - - 

      

Indicador 27: Base de Conhecimento da DPMG implantada 

Objetivo estratégico 
P4 – Otimizar os processos, facilitando o acesso aos 
serviços e às informações da DPMG pela população 

Descrição 
 O indicador mensura se a Base de Conhecimento da 

DPMG foi implantada 

Fórmula NA 

Polaridade NA 

Fonte de dados - 

Fonte de comprovação - 

Referência - 

Unidade Valor absoluto 

Meta 
2018 2019 2020 2021 2022 

- - 1 - - 
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Indicador 28: Índice de Satisfação dos Defensores com a Base de 
Conhecimento da DPMG 

Objetivo estratégico 
P4 – Otimizar os processos, facilitando o acesso aos 
serviços e às informações da DPMG pela população 

Descrição 

O indicador mensura a satisfação dos Defensores com a 
Base de Conhecimento disponibilizada pela DPMG. 

Para tal, eles deverão responder um questionário a ser 
elaborado pela DPMG 

Fórmula 
(Número de Defensores satisfeitos com a Base de 

Conhecimento da DPMG/Número de Defensores que 
responderam o questionário) * 100 

Polaridade Maior melhor 

Fonte de dados - 

Fonte de comprovação - 

Referência - 

Unidade Percentual 

Meta 
2018 2019 2020 2021 2022 

- - 90% 95% 98% 

      

Indicador 29: Diagnóstico e Levantamento das Necessidades de Recursos 
Humanos e de Infraestrutura das Comarcas realizado 

Objetivo estratégico 
P4 – Otimizar os processos, facilitando o acesso aos 
serviços e às informações da DPMG pela população 

Descrição 
 O indicador mensura se o Diagnóstico e Levantamento 

das Necessidades de Recursos Humanos e de 
Infraestrutura das Comarcas foi realizado 

Fórmula NA 

Polaridade NA 

Fonte de dados - 

Fonte de comprovação - 

Referência - 

Unidade Valor absoluto 

Meta 
2018 2019 2020 2021 2022 

- 1 - - - 
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Indicador 30: Catálogo de Serviços criado 

Objetivo estratégico 
P4 – Otimizar os processos, facilitando o acesso aos 
serviços e às informações da DPMG pela população 

Descrição 
 O indicador mensura se o Catálogo de Serviços foi 

criado 

Fórmula NA 

Polaridade NA 

Fonte de dados - 

Fonte de comprovação - 

Referência - 

Unidade Valor absoluto 

Meta 
2018 2019 2020 2021 2022 

- 1 - - - 

      

Indicador 31: Mapa da Cadeia de Valor realizado 

Objetivo estratégico 
P5 – Promover a integração entre sistemas, informações 

e processos da DPMG 

Descrição 
 O indicador mensura a realização do Mapa da Cadeia 

de Valor 

Fórmula NA 

Polaridade NA 

Fonte de dados - 

Fonte de comprovação - 

Referência - 

Unidade Valor absoluto 

Meta 
2018 2019 2020 2021 2022 

1 - - - - 
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Indicador 32: Processos da Cadeia de Valor priorizados 

Objetivo estratégico 
P5 – Promover a integração entre sistemas, informações 

e processos da DPMG 

Descrição 
 O indicador mensura se os processos da Cadeia de 

Valor foram priorizados 

Fórmula NA 

Polaridade NA 

Fonte de dados - 

Fonte de comprovação - 

Referência - 

Unidade Valor absoluto 

Meta 
2018 2019 2020 2021 2022 

1 - - - - 

      

Indicador 33: Novo SIGED implantado 

Objetivo estratégico 
P5 – Promover a integração entre sistemas, informações 

e processos da DPMG 

Descrição 
 O indicador mensura se houve a implantação do Novo 

SIGED 

Fórmula NA 

Polaridade NA 

Fonte de dados - 

Fonte de comprovação - 

Referência - 

Unidade Valor absoluto 

Meta 
2018 2019 2020 2021 2022 

- 1 - - - 
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Indicador 34: Aplicativo do CRC criado 

Objetivo estratégico 
P5 – Promover a integração entre sistemas, informações 

e processos da DPMG 

Descrição 
 O indicador mensura se houve a criação do aplicativo 
da Central de Relacionamento com o Cidadão (CRC) 

Fórmula NA 

Polaridade NA 

Fonte de dados - 

Fonte de comprovação - 

Referência - 

Unidade Valor absoluto 

Meta 
2018 2019 2020 2021 2022 

- 1 - - - 

      

Indicador 35: Plano de Classificação Documental e Tabela de Temporalidade 
criados 

Objetivo estratégico 
P5 – Promover a integração entre sistemas, informações 

e processos da DPMG 

Descrição 
 O indicador mensura se o Plano de Classificação 
Documental e da Tabela de Temporalidade foram 

elaborados 

Fórmula NA 

Polaridade NA 

Fonte de dados - 

Fonte de comprovação - 

Referência - 

Unidade Valor absoluto 

Meta 
2018 2019 2020 2021 2022 

- 1 - - - 
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Indicador 36: SEI implantado 

Objetivo estratégico 
P5 – Promover a integração entre sistemas, informações 

e processos da DPMG 

Descrição 
 O indicador mensura se o Sistema Eletrônico de 

Informações (SEI) foi implantado 

Fórmula NA 

Polaridade NA 

Fonte de dados - 

Fonte de comprovação - 

Referência - 

Unidade Valor absoluto 

Meta 
2018 2019 2020 2021 2022 

- 1 - - - 

      

Indicador 37: Plano Diretor de TI elaborado 

Objetivo estratégico 
P5 – Promover a integração entre sistemas, informações 

e processos da DPMG 

Descrição 
 O indicador mensura se o Plano Diretor de TI foi 

elaborado 

Fórmula NA 

Polaridade NA 

Fonte de dados - 

Fonte de comprovação - 

Referência - 

Unidade Valor absoluto 

Meta 
2018 2019 2020 2021 2022 

- 1 - - - 
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3. Perspectiva de Pessoas, Infraestrutura e Tecnologia 

      

Indicador 1: Plano de Capacitação Semestral criado 

Objetivo estratégico 
A1 – Capacitar os Servidores e os Defensores, de modo a 

desenvolver as competências necessárias às funções 

Descrição 
 O indicador mensura se houve a criação do Plano de 

Capacitação Semestral 

Fórmula NA 

Polaridade NA 

Fonte de dados - 

Fonte de comprovação - 

Referência - 

Unidade Valor absoluto 

Meta 
2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 2 2 2 

      

Indicador 2: Taxa de execução física do Plano de Capacitação Semestral 

Objetivo estratégico 
A1 – Capacitar os Servidores e os Defensores, de modo a 

desenvolver as competências necessárias às funções 

Descrição 
O indicador visa a acompanhar a execução física do Plano de 

Capacitação 

Fórmula 
(Número de atividades de capacitações executadas/Número 

de atividades de capacitação previstas no Plano de 
Capacitação Semestral ) * 100 

Polaridade Maior melhor 

Fonte de dados - 

Fonte de comprovação - 

Referência - 

Unidade Percentual 

Meta 
2018 2019 2020 2021 2022 

60% 60% 70% 80% 95% 
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Indicador 3: Taxa de execução financeira do Plano de Capacitação 

Objetivo estratégico 
A1 – Capacitar os Servidores e os Defensores, de modo a 

desenvolver as competências necessárias às funções 

Descrição 
O indicador visa a acompanhar a execução financeira do 

Plano de Capacitação 

Fórmula 
  

(Gasto com atividades de capacitações / Gasto previsto no 
Plano de Capacitação Semestral) * 100 

Polaridade   

Fonte de dados Maior melhor 

Fonte de comprovação - 

Referência - 

Unidade Percentual 

Meta 
2018 2019 2020 2021 2022 

60% 60% 70% 80% 95% 

 
Indicador 4: Programa de Avaliação de Desempenho proposto 

Objetivo estratégico 
A1 – Capacitar os Servidores e os Defensores, de modo a 

desenvolver as competências necessárias às funções 

Descrição 
O indicador mensura se houve a criação de proposta para o 

Programa de Avaliação de Desempenho 

Fórmula 
  

NA 

Polaridade NA  

Fonte de dados - 

Fonte de comprovação - 

Referência - 

Unidade Valor Absoluto 

Meta 
2018 2019 2020 2021 2022 

- - 1 - - 
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Indicador 5: Pesquisa de Clima Organizacional realizada 

Objetivo estratégico 
A2 – Melhorar o clima organizacional e o reconhecimento 

dos Servidores e dos Defensores da DPMG 

Descrição 
O indicador verifica se a Pesquisa de Clima Organizacional 

foi realizada 

Fórmula NA 

Polaridade NA 

Fonte de dados - 

Fonte de comprovação - 

Referência - 

Unidade Valor absoluto 

Meta 
2018 2019 2020 2021 2022 

- 1 1 1 1 

      

Indicador 6: Levantamento dos principais problemas de saúde ocupacional 
realizado 

Objetivo estratégico 
A2 – Melhorar o clima organizacional e o reconhecimento 

dos Servidores e dos Defensores da DPMG 

Descrição 
O indicador mensura a realização do Levantamento dos 

Principais Problemas de Saúde Ocupacional 

Fórmula NA 

Polaridade NA 

Fonte de dados - 

Fonte de comprovação - 

Referência - 

Unidade Valor absoluto 

Meta 
2018 2019 2020 2021 2022 

- 1 1 1 1 
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Indicador 7: Plano de Capacitação Semestral criado 

Objetivo estratégico 
A2 – Melhorar o clima organizacional e o reconhecimento 

dos Servidores e dos Defensores da DPMG 

Descrição 
 O indicador mensura se houve a criação do Plano de 

Capacitação Semestral 

Fórmula NA 

Polaridade NA 

Fonte de dados - 

Fonte de comprovação - 

Referência - 

Unidade Valor absoluto 

Meta 
2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 2 2 2 

      

Indicador 8: Taxa de execução física do Plano de Capacitação Semestral 

Objetivo estratégico 
A2 – Melhorar o clima organizacional e o reconhecimento 

dos Servidores e dos Defensores da DPMG 

Descrição 
O indicador visa a acompanhar a execução física do Plano de 

Capacitação 

Fórmula 
(Número de atividades de capacitações executadas/Número 

de atividades de capacitação previstas no Plano de 
Capacitação Semestral ) * 100 

Polaridade Maior melhor 

Fonte de dados - 

Fonte de comprovação - 

Referência - 

Unidade Percentual 

Meta 
2018 2019 2020 2021 2022 

60% 60% 70% 80% 95% 
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Indicador 9: Taxa de execução financeira do Plano de Capacitação Semestral 

Objetivo estratégico 
A1 – Capacitar os Servidores e os Defensores, de modo a 

desenvolver as competências necessárias às funções 

Descrição 
O indicador visa a acompanhar a execução financeira do 

Plano de Capacitação 

Fórmula 
  

(Gasto com atividades de capacitações / Gasto previsto no 
Plano de Capacitação Semestral) * 100 

Polaridade   

Fonte de dados Maior melhor 

Fonte de comprovação - 

Referência - 

Unidade Percentual 

Meta 
2018 2019 2020 2021 2022 

60% 60% 70% 80% 95% 

      

Indicador 10: Diagnóstico e Levantamento das Necessidades de Recursos 
Humanos e de Infraestrutura das Comarcas realizado 

Objetivo estratégico 
A3 – Garantir a infraestrutura administrativa e tecnológica 

adequada aos processos e às atividades da DPMG 

Descrição 
 O indicador mensura se o Diagnóstico e Levantamento das 
Necessidades de Recursos Humanos e de Infraestrutura das 

Comarcas foi realizado 

Fórmula NA 

Polaridade NA 

Fonte de dados - 

Fonte de comprovação - 

Referência - 

Unidade Valor absoluto 

Meta 
2018 2019 2020 2021 2022 

- 1 - - - 
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Indicador 11: Plano de Atendimento às Necessidade de Recursos Humanos e 
de Infraestrutura das Comarcas elaborado 

Objetivo estratégico 
A3 – Garantir a infraestrutura administrativa e tecnológica 

adequada aos processos e às atividades da DPMG 

Descrição 
 O indicador mensura se o Plano de Atendimento às 

Necessidade de Recursos Humanos e de Infraestrutura das 
Comarcas foi elaborado 

Fórmula NA 

Polaridade NA 

Fonte de dados - 

Fonte de comprovação - 

Referência - 

Unidade Valor absoluto 

Meta 
2018 2019 2020 2021 2022 

- 1 - - - 

      

Indicador 12: Índice de Satisfação dos Defensores e Servidores com a 
infraestrutura de trabalho 

Objetivo estratégico 
A3 – Garantir a infraestrutura administrativa e tecnológica 

adequada aos processos e às atividades da DPMG 

Descrição 

O indicador mensura a satisfação dos Defensores e 
Servidores com a infraestrutura de trabalho disponibilizada 
pela DPMG. Para tal, os Defensores deverão responder a um 

questionário a ser elaborado pela DPMG 

Fórmula 
(Número de Defensores e Servidores satisfeitos com a 

infraestrutura de trabalho da DPMG/Número de Defensores 
e Servidores que responderam o questionário) * 100 

Polaridade Maior melhor 

Fonte de dados - 

Fonte de comprovação - 

Referência - 

Unidade Percentual 

Meta 
2018 2019 2020 2021 2022 

- 50% 55% 80% 95% 
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Indicador 13: Prioridades e requisitos mínimos de atuação da DPMG 
definidos 

Objetivo estratégico 
A3 – Garantir a infraestrutura administrativa e tecnológica 

adequada aos processos e às atividades da DPMG 

Descrição 
 O indicador mensura se as prioridades e os requisitos 

mínimos de atuação da DPMG foram definidos 

Fórmula NA 

Polaridade NA 

Fonte de dados - 

Fonte de comprovação - 

Referência - 

Unidade Valor absoluto 

Meta 
2018 2019 2020 2021 2022 

- 1 - - - 

 

4. Perspectiva de Orçamento e Finanças 

 
Indicador 1: Criação e revisão do orçamento para o Plano Estratégico 

Objetivo estratégico 
O1 - Garantir a gestão racional e otimizada do 

orçamento e dos contratos 

Descrição 
 O indicador mensura se o orçamento para o Plano 

Estratégico foi criado e revisado 

Fórmula NA 

Polaridade NA 

Fonte de dados - 

Fonte de comprovação - 

Referência - 

Unidade Valor absoluto 

Meta 
2018 2019 2020 2021 2022 

1 1 1 1 1 
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Indicador 2: Contratação de consultoria para estudo de fontes alternativas de 
recursos 

Objetivo estratégico 
O1 - Garantir a gestão racional e otimizada do 

orçamento e dos contratos 

Descrição 
 O indicador mensura se foi contratada a consultoria 

para estudo de fontes alternativas de recursos 

Fórmula NA 

Polaridade NA 

Fonte de dados - 

Fonte de comprovação - 

Referência - 

Unidade Valor absoluto 

Meta 
2018 2019 2020 2021 2022 

1 - - - - 

      

Indicador 3: Relatório de ações para fontes alternativas de recursos 

Objetivo estratégico 
O1 - Garantir a gestão racional e otimizada do 

orçamento e dos contratos 

Descrição 
 O indicador mensura se foi elaborado o Relatório de 

ações para fontes alternativas de recursos 

Fórmula NA 

Polaridade NA 

Fonte de dados - 

Fonte de comprovação - 

Referência - 

Unidade Valor absoluto 

Meta 
2018 2019 2020 2021 2022 

- 1 1 1 1 
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Indicador 4: Sistema de Gestão e Controle Orçamentário implantado 

Objetivo estratégico 
O1 - Garantir a gestão racional e otimizada do 

orçamento e dos contratos 

Descrição 
 O indicador mensura se foi implantado o Sistema de 

Gestão e Controle Orçamentário 

Fórmula NA 

Polaridade NA 

Fonte de dados - 

Fonte de comprovação - 

Referência - 

Unidade Valor absoluto 

Meta 
2018 2019 2020 2021 2022 

- 1 - - - 
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Apêndice B – Relação de Temas, Objetivos Estratégicos, Indicadores e Metas 

Perspectiva Resultados 

Tema Objetivo estratégico Indicador 
Meta 

2018 2019 2020 2021 2022 

Atuação 
Institucional 

R1 – Criar mecanismos 
institucionais para promover a 
atuação extrajudicial e demais 

atribuições da DPMG 

Plano de Ação Extrajudicial elaborado - 1 - - - 

Número de ações extrajudiciais realizadas           

Núcleo Temático e de Atuação Provisória criado - 1 - - - 

Prioridades e requisitos mínimos de atuação da DPMG definidos - 1 - - - 

R2 – Apoiar as políticas públicas 
correlatas às atribuições da 

Defensoria 

Mapa de aderência das ações da DPMG ao Planejamento Governamental 
realizado 

1 1 1 1 1 

Grau de inserção da DPMG em projetos do PPAG  - 50% 60% 70% 75% 

Número de ações conjuntas realizadas com atores externos - 10 20 25 30 

R3 – Realinhar a estrutura 
normativa e administrativa da 

DPMG às necessidades da 
sociedade 

Levantamento de sugestões para mudança da Deliberação 011 realizado - 1 - - - 

Consolidação de documento com sugestões de alteração da Deliberação 011 - 1 - - - 

Nova Deliberação Normativa da DPMG aprovada - 1 - - - 

Regimento Interno da DPMG criado - 1 - - - 

Qualidade da 
Assistência 

Jurídica 

R4 – Aumentar a eficiência, eficácia 
e efetividade do acesso à justiça por 

meio da DPMG 

Agenda Institucional de Atendimento definida - 1 - - - 

Percentual de atendimento pela Agenda estabelecida - 80% 90% 92% 95% 

Aplicativo do CRC criado - 1 - - - 

Plano de Capacitação Semestral criado 1 2 2 2 2 

Taxa de execução física do Plano de Capacitação Semestral 60% 60% 70% 80% 95% 

Taxa de execução financeira do Plano de Capacitação Semestral 60% 60% 70% 80% 95% 

Estratégia do Novo SIGED definida - 1 - - - 

Novo SIGED implantado - - 1 - - 

Plano de Classificação Documental e Tabela de Temporalidade criados - 1 - - - 

SEI implantado - 1 - - - 

Relatório sobre a atuação dos Dativos elaborado - - 1 - - 

Base de Conhecimento da DPMG implantada - - 1 - - 

Índice de Satisfação dos Defensores com a Base de Conhecimento da DPMG - - 90% 95% 98% 
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Perspectiva Resultados 

Tema Objetivo estratégico Indicador 
Meta 

2018 2019 2020 2021 2022 

Qualidade da 
Assistência 

Jurídica 
R5 – Atuar com transparência 

Plano de Transparência elaborado  1 - - - - 

Divulgação do Plano Estratégico da DPMG 1 - - - - 

Divulgação da execução física do Planejamento Estratégico 100% 100% 100% 100% 100% 

Divulgação da execução financeira do Planejamento Estratégico 100% 100% 100% 100% 100% 

Portal da Transparência da DPMG criado/reformulado - 1 - - - 

Perspectiva Processos Internos 

Tema Objetivo estratégico Indicador 
Meta 

2018 2019 2020 2021 2022 

Comunicação e 
Relacionamento 

P1 – Consolidar a comunicação 
institucional e as parcerias com 

outros órgãos, com foco no 
fortalecimento da gestão e da 

imagem institucional da DPMG 

Plano de Comunicação elaborado 1 - - - - 

Percentual de ações do Plano de Comunicação executadas - 70% 70% 80% 85% 

Plano de Educação em Direitos elaborado 1 - - - - 

Ouvidoria da DPMG criada e implantada - 1 - - - 

Protocolo de Atuação do Defensor nas Comarcas criado - 1 - - - 

Pesquisa de Satisfação do Assistido realizada - 1 1 1 1 

Índice de Satisfação do Assistido - 80% 85% 92% 97% 

Catálogo de Serviços criado - 1 - - - 

Eficiência e 
Eficácia 

Operacional 

P2 – Estruturar a área meio da 
DPMG 

Planos táticos das áreas de suporte elaborados - 1 - - - 

Diagnóstico e Levantamento das Necessidades de Recursos Humanos e de 
Infraestrutura das Comarcas realizado 

- 1 - - - 

Plano de Atendimento às Necessidade de Recursos Humanos e de Infraestrutura 
das Comarcas elaborado 

- 1 - - - 

Estratégia de terceirização de serviços definida - 1 - - - 

P3 – Aprimorar as práticas de 
planejamento e de gestão 

Metodologia do PMO construída e documentada 1 - - - - 

Projetos estratégicos acompanhados de acordo com a metodologia do Escritório 100% 100% 100% 100% 100% 

Percentual da execução das metas físicas do Planejamento Estratégico da DPMG 
dentro do prazo 

100% 100% 100% 100% 100% 
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Perspectiva Processos Internos 

Tema Objetivo estratégico Indicador 
Meta 

2018 2019 2020 2021 2022 

Eficiência e 
Eficácia 

Operacional 

P3 – Aprimorar as práticas de 
planejamento e de gestão 

Percentual da execução das metas financeiras do Planejamento Estratégico da 
DPMG dentro do prazo 

100% 100% 100% 100% 100% 

P4 – Otimizar os processos, 
facilitando o acesso aos serviços e às 

informações da DPMG pela 
população 

Mapa da Cadeia de Valor realizado 1 - - - - 

Processos da Cadeia de Valor priorizados 1 - - - - 

Processos críticos de negócio mapeados - 50% 80% 100% - 

Protocolo de Atuação do Defensor nas Comarcas criado - 1 - - - 

Agenda Institucional de Atendimento definida - 1 - - - 

Novo SIGED implantado - - 1 - - 

Plano de Capacitação Semestral criado 1 2 2 2 2 

Taxa de execução física do Plano de Capacitação Semestral 60% 60% 70% 80% 95% 

Taxa de execução financeira do Plano de Capacitação Semestral 60% 60% 70% 80% 95% 

Criação do Aplicativo do CRC - 1 - - - 

Base de Conhecimento da DPMG implantada - - 1 - - 

Índice de Satisfação dos Defensores com a Base de Conhecimento da DPMG - - 90% 95% 98% 

Diagnóstico e Levantamento das Necessidades de Recursos Humanos e de 
Infraestrutura das Comarcas realizado 

- 1 - - - 

Catálogo de Serviços criado - 1 - - - 

Gestão da 
Informação 

P5 – Promover a integração entre 
sistemas, informações e processos 

da DPMG 

Mapa da Cadeia de Valor realizado 1 - - - - 

Processos da Cadeia de Valor priorizados 1 - - - - 

Novo SIGED implantado - - 1 - - 

Aplicativo do CRC criado - 1 - - - 

Plano de Classificação Documental e Tabela de Temporalidade criados - 1 - - - 

SEI implantado - 1 - - - 

Plano Diretor de TI elaborado - 1 - - - 
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Perspectiva Pessoas, Infraestrutura e Tecnologia 

Tema Objetivo estratégico Indicador 
Meta 

2018 2019 2020 2021 2022 

Gestão de 
Pessoas 

A1 – Capacitar os Servidores e os 
Defensores, de modo a desenvolver 

as competências necessárias às 
funções 

Plano de Capacitação Semestral criado 1 2 2 2 2 

Taxa de execução física do Plano de Capacitação Semestral 60% 60% 70% 80% 95% 

Taxa de execução financeira do Plano de Capacitação Semestral 60% 60% 70% 80% 95% 

Programa de Avaliação de Desempenho proposto - - 1 - - 

A2 – Melhorar o clima 
organizacional e o reconhecimento 
dos Servidores e dos Defensores da 

DPMG 

Pesquisa de Clima Organizacional realizada - 1 1 1 1 

Levantamento dos principais problemas de saúde ocupacional realizado - 1 1 1 1 

Plano de Capacitação Semestral criado 1 2 2 2 2 

Taxa de execução física do Plano de Capacitação Semestral 60% 60% 70% 80% 95% 

Taxa de execução financeira do Plano de Capacitação Semestral 60% 60% 70% 80% 95% 

Infraestrutura 
Organizacional 

e de 
Tecnologia da 
Informação e 
Comunicação 

A3 – Garantir a infraestrutura 
administrativa e tecnológica 
adequada aos processos e às 

atividades da DPMG 

Diagnóstico e Levantamento das Necessidades de Recursos Humanos e de 
Infraestrutura das Comarcas realizado 

- 1 - - - 

Plano de Atendimento às Necessidade de Recursos Humanos e de Infraestrutura 
das Comarcas elaborado 

- 1 - - - 

Índice de Satisfação dos Defensores e Servidores com a Infraestrutura de 
Trabalho 

- 50% 55% 80% 95% 

Prioridades e requisitos mínimos de atuação da DPMG definidos - 1 - - - 

Perspectiva Orçamento e Finanças 

Tema Objetivo estratégico Indicador 
Meta 

2018 2019 2020 2021 2022 

Orçamento e 
Finanças 

O1 - Garantir a gestão racional e 
otimizada do orçamento e dos 

contratos 

Criação e revisão do orçamento para o Plano Estratégico 1 1 1 1 1 

Contratação de consultoria para estudo de fontes alternativas de recursos 1 - - - - 

Relatório de ações para fontes alternativas de recursos - 1 1 1 1 

Sistema de Gestão e Controle Orçamentário Implantado - 1 - - - 
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Apêndice C – Relação de Projetos e Cronograma Proposto 
 

Projeto/Ação Produtos 

Ano/Semestre 

2018 2019 2020 2021 2022 

2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Projeto 1) Plano de Ação 
Extrajudicial 

Mapeamento das experiências atuais de trabalho extrajudicial                   

Compreensão das necessidades humanas e de recursos para a realização do 
trabalho extrajudicial 

                  

Levantamento da estrutura das comarcas e definição da capacidade de adoção 
de ações extrajudiciais 

                  

Definição da agenda de trabalho extrajudicial                   

           

Projeto 2) Criação dos 
Núcleos Temáticos e de 
Atuação Provisória 

Criação de grupo de trabalho para elaboração de proposta dos núcleos 
temáticos e de atuação provisória 

                  

Consulta à classe para discussão das proposições de núcleos temáticos e de 
atuação provisória 

                  

Definição da Proposta dos Núcleos Temáticos e de Atuação Provisória                   

Criação da minuta de normatização dos núcleos temáticos e de atuação 
provisória 

                  

Aprovação do Conselho Superior da DPMG                   

Criação do Plano de Trabalho de Implantação dos Núcleos Temáticos e de 
Atuação Provisória 
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Projeto/Ação Produtos 

Ano/Semestre 

2018 2019 2020 2021 2022 

2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Projeto 3) Definição de 
prioridades e requisitos 
mínimos de atuação da 
DPMG 

Criação de grupo de trabalho para levantamento de dados de atendimento e 
de requisitos mínimos para criação de uma comarca 

                  

Estudo dos dados de atendimento para compreensão das principais áreas de 
atuação da DPMG 

                  

Levantamento e elaboração de padrão com requisitos mínimos de atuação 
para comarcas. Sugere-se que não seja um modelo único, mas que respeite 
particularidades regionais 

                  

Elaboração de minuta de resolução com áreas prioritárias e requisitos mínimos 
de funcionamento das comarcas 

                  

Consulta à classe para discussão da resolução                   

Definição da proposta final de Resolução com Áreas Prioritárias e Requisitos 
Mínimos de Funcionamento das Comarcas 

                  

Aprovação do Conselho Superior da DPMG                   

Criação do plano de transição do modelo atual para o modelo proposto                   

                     

Projeto 4) Inventário de 
ações correlatas à atuação da 
DPMG nos demais poderes 
e instituições públicas  

Levantar ações realizadas pelo Executivo, Legislativo, Judiciário e Ministério 
Público que tenham correlação com o escopo de atuação da DPMG 

                  

Criar um documento com proposições de parcerias e apresentá-lo ao 
Executivo, Legislativo, Judiciário e Ministério Público 

                  

Realizar projetos piloto a partir das proposições de parcerias realizadas                   
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Projeto/Ação Produtos 

Ano/Semestre 

2018 2019 2020 2021 2022 

2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Projeto 5) Reformulação da 
Deliberação 011 

Criação de grupo de trabalho para elaboração da nova deliberação da DPMG                   

Definição de uma nova proposta de deliberação normativa para a Defensoria                   

Consulta à classe para discussão das proposições da Nova Deliberação 
Normativa para a Defensoria 

                  

Definição da proposta de deliberação                   

Aprovação do Conselho Superior da DPMG                   

Publicação da Nova Proposta de Deliberação                   

 2018 2019 2020 2021 2022 

2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Projeto 6) Criação do 
Regimento Interno da 
Defensoria 

Criação de grupo de trabalho para elaboração do Regimento Interno                   

Levantamento de toda a normatização existente                   

Organização da normatização com estudo de eventuais repetições, 
redundâncias, lacunas, etc 

                  

Entrevista com atores relevantes sobre as necessidades de normatização                   

Criação da nova proposta de Regimento Interno                   

Aprovação pelo Conselho Superior                   

Publicação do Regimento Interno                   

Revisão a partir da Nova Deliberação Normativa da DPMG                   

Publicação da revisão                   

           

Projeto 7) Criação da 
Agenda de Atendimento 
Institucional 

Levantamento de informações dos horários de atendimento em todo o estado                   

Levantamento da realidade infraestrutural do estado                   

Definição de horário padronizado de atendimento de acordo com as 
realidades regionais 

                  

Criação de escala de atendimento com os Defensores                   
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Projeto/Ação Produtos 

Ano/Semestre 

2018 2019 2020 2021 2022 

2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Projeto 8) Criação do CRC e 
do SAP (novas ferramentas 
digitais de atendimento) 

Mapeamento do processo de atendimento em seu total detalhamento                   

Padronização do processo - criação dos protocolos e scripts de atendimento                   

Implantação do SAP                   

Contratação do desenvolvimento do aplicativo                   

Implantação e teste do aplicativo                   

Operação piloto assistida                   

Difusão para o atendimento em todo o estado de Minas Gerais                   

  

Projeto 9) Discussão sobre a 
atuação dos Dativos 

Criar grupo de trabalho para estudo das práticas de utilização de Dativos                   

Levantamento das informações                   

Consolidação e tratamento dos dados                   

Relatório sobre atuação dos Dativos                   

 2018 2019 2020 2021 2022 

2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Projeto 10) Base de 
Conhecimento da DPMG  

Criação de grupo de trabalho para desenvolvimento da Base de Conhecimento                   

Criação de metodologia de trabalho pelo grupo                   

Levantamento de informações junto aos Defensores nas diversas comarcas                   

Preenchimento da base de dados                   

Implantação e teste do sistema                   

Operação piloto assistida                   

Difusão dentro da DPMG                   
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Projeto/Ação Produtos 
Ano/Semestre 

2018 2019 2020 2021 2022 

2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Projeto 11) Plano de 
Capacitação Semestral 

Realização do levantamento da necessidade de treinamento                   

Criação semestral de cursos                   

  

Projeto 12) Novo SIGED Redação/criação do mapa de funções do SIGED                   

Estudo de melhores práticas no Brasil                   

Definição de estratégia de implantação (desenvolvimento/aquisição)                   

Definição da Arquitetura do Novo SIGED                   

Divisão do projeto em fases claras com entregas especificadas                   

Desenvolvimento das interações                   

Teste das interações                   

Operação assistida das interações                   

Realização de treinamento dos Defensores na interação                   

Acompanhamento da implantação                   

                      

Projeto 13) Criação do Plano 
de Classificação 
Documental e da Tabela de 
Temporalidade 

Criação de termo de cooperação com o Arquivo Público Mineiro                   

Realização de treinamento junto ao Arquivo Público Mineiro                   

Criação das comissões de gestão documental da DPMG                   

Criação da Tabela de Temporalidade                   

Criação do Plano de Classificação Documental                   

Projeto 14) Implantação do 
SEI 

Assinatura do convênio entre DPMG e Ministério do Planejamento                   

Criação do grupo de trabalho de implantação do SEI na Defensoria                   

Treinamento da equipe da Defensoria pela SEPLAG                   

Criação da agenda de implantação                   

Implantação de interações dentro da DPMG                   

  



     

155 
 

Projeto/Ação Produtos 

Ano/Semestre 

2018 2019 2020 2021 2022 

2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Projeto 15) 
Criação/Reformulação do 
Portal da Transparência 

Estudo das atuais informações publicadas pela DPMG                   

Benchmarking das iniciativas nacionais de transparência na internet                   

Criação do caderno de funções do Portal da Transparência                   

Implementação do Portal da Transparência                   

           

Projeto 16) Criação do Plano 
de Comunicação 

Estudo da atual estrutura da Assessoria de Comunicação                   

Definição das principais necessidades de comunicação social                   

Definição das principais atividades da assessoria e da estrutura necessária à 
sua realização 

                  

Criação do Plano de Ação da Comunicação Social                   

Criação da Assessoria de Relações Institucionais                    

                    

Projeto 17) Protocolo de 
Atuação do Defensor nas 
Comarcas  

Criação de grupo de trabalho                   

Escolha de uma área piloto                   

Estudo de melhores práticas de atuação a partir da regulação da DPMG e da 
experiência de outras Defensorias 

                  

Criação do Protocolo de Atuação para a área piloto escolhida                   

Aprovação do Protocolo no Conselho Superior da DPMG                   

                      

Projeto 18) Ouvidoria 
Institucional 

Criação de grupo de trabalho                   

Definição do escopo e da abrangência de atuação da Ouvidoria                   

Criação do modelo de governança da Ouvidoria                   

Criação do Plano de Implantação                   

Implantação da Ouvidoria                   
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Projeto/Ação Produtos 

Ano/Semestre 

2018 2019 2020 2021 2022 

2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Projeto 19) Pesquisa de 
Satisfação do Assistido 

Criação do instrumento de coleta de dados                   

Coleta e tratamento dos dados                   

Redação do relatório da pesquisa                   

Apresentação dos resultados para as instâncias de gestão                   

Criação de plano de ação para correção de problemas                   

                    

Projeto 20) Criação do 
Catálogo de Serviços  

Levantamento de todos os serviços prestados pela DPMG                   

Criação de descrição sumária para todos os serviços                   

Especificação dos locais de prestação dos serviços descritos                   

Produção do Catálogo em meios físicos e digitais                   

Disponibilização do Catálogo para os cidadãos                   

                      

Projeto 21) Diagnóstico e 
Levantamento das 
Necessidades de Recursos 
Humanos e de 
Infraestrutura das Comarcas  

Definição da equipe de trabalho                    

Criação dos instrumentos de coleta de dados e da metodologia                    

Estabelecimento do cronograma do projeto                   

Levantamento e tratamento das informações                   

Redação do Relatório de Infraestrutura e do Relatório de Necessidade de 
Pessoal 

                  

                      

Projeto 22) Plano de 
Atendimento às 
Necessidades de Recursos 
Humanos e de 
Infraestrutura das Comarcas 

Criação de estratégias regionais de solução dos problemas                   

Identificação da viabilidade legal de soluções propostas                   

Elaboração do Plano de Atendimento às Necessidades com seu respectivo 
cronograma de implantação 

                  

                      

Projeto 23) Escritório de 
Projetos da DPMG 

Criação do modelo de governança do Escritório de Projetos                   

Definição dos instrumentos de acompanhamento de projeto                   
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Projeto/Ação Produtos 
Ano/Semestre 

2018 2019 2020 2021 2022 

2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Projeto 24) Mapeamento 
dos processos críticos de 
negócio 

Priorização de processos a partir do Mapa da Cadeia de Valor                   

Mapeamento dos processos chave                   

Análise de problemas – identificação dos principais gargalos                   

Criação do Modelo TO-BE                   

Criação do plano de ação para implantação das mudanças sugeridas                   

  

Projeto 25) Plano Diretor de 
Tecnologia da Informação 

Diagnóstico da atual infraestrutura de TI da Defensoria                   

Definição da ações prioritárias de TI                   

Definição do orçamento de Tecnologia da Informação                   

Criação do modelo de governança de Tecnologia da Informação                   

Plano Diretor concluído                   

                     

Projeto 26) Criação da 
Política de Recursos 
Humanos da DPMG 

Criação de grupo de trabalho                   

Consolidação de toda a estrutura normativa relativa aos recursos humanos                   

Definição do Modelo de Gestão de Recursos Humanos                   

Definição de ações piloto de gestão de RH                   

  

Projeto 27) Criação do 
Modelo de Avaliação de 
Desempenho dos 
Defensores e Servidores 

Criação de grupo de trabalho                   

Criação do Modelo de Avaliação de Desempenho e de suas regras de 
implantação 

                  

Realização da Avaliação de Desempenho                   

                     

Projeto 28) Pesquisa de 
Clima Organizacional  

Elaborar instrumentos de coleta de dados                   

Realizar a coleta de dados                   

Desenvolver o Relatório de Clima Organizacional                   
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Projeto/Ação Produtos 

Ano/Semestre 

2018 2019 2020 2021 2022 

2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Projeto 29) Criação do Plano 
de Captação de Recursos 

Contratação de consultoria                   

Realizar levantamento exaustivo da estrutura de custos da DPMG                   

Estudar fontes possíveis de financiamento de projetos                   

Construção do Plano de Captação de Recursos e de Redução dos Gastos                   

Projeto 30) Sistema de 
Gestão e Controle 
Orçamentário 

Benchmarking no Brasil sobre soluções públicas de controle orçamentário e 
financeiro 

                  

Desenhar um documento de visão sobre os processos e o sistema de gestão 
financeira 

                  

Definir: realização interna x contratação (adaptação do sistema)                   

Implantar o Sistema                   

Realizar cenários de teste                   

Realizar operação piloto                   

Colocar o Sistema em produção                   
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Apêndice D – Relação de Temas, Objetivos Estratégicos, Projetos e Orçamento 
 

Perspectiva Resultados 

Tema Objetivo estratégico Projeto Orçamento 

Atuação Institucional 

R1 – Criar mecanismos institucionais 
para promover a atuação extrajudicial e 

demais atribuições da DPMG 

Plano de Ação Extrajudicial   

Criação dos Núcleos Temáticos e de Atuação 
Provisória 

  

Definição de prioridades e requisitos mínimos de 
atuação da DPMG 

  

R2 – Apoiar as políticas públicas 
correlatas às atribuições da Defensoria 

Inventário de ações correlatas à atuação da DPMG nos 
demais poderes e instituições públicas 

  

R3 – Realinhar a estrutura normativa e 
administrativa da DPMG às 
necessidades da sociedade 

Reformulação da Deliberação 011   

Criação do Regimento Interno da Defensoria Pública 
do Estado de Minas Gerais 

  

Qualidade da 
Assistência Jurídica 

R4 – Aumentar a eficiência, eficácia e 
efetividade do acesso à justiça por meio 

da DPMG 

Criação da Agenda de Atendimento Institucional   

Criação do CRC e do SAP (novas ferramentas digitais 
de atendimento) 

x 

Base de Conhecimento da DPMG x 

Plano de Capacitação Semestral x 

Novo SIGED x 

Criação do Plano de Classificação Documental e da 
Tabela de Temporalidade 

  

Implantação do SEI x 

Discussão sobre a atuação dos Dativos   

R5 – Atuar com transparência Criação/reformulação do Portal da Transparência x 
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Perspectiva Processos Internos 

Tema Objetivo estratégico Projeto Orçamento 

Comunicação e 
Relacionamento 

P1 – Consolidar a comunicação 
institucional e as parcerias com outros 
órgãos, com foco no fortalecimento da 

gestão e da imagem institucional da 
DPMG 

Criação do Plano de Comunicação   

Protocolo de Atuação do Defensor nas Comarcas   

Ouvidoria Institucional x 

Pesquisa de Satisfação do Assistido x 

Inventário de ações correlatas à atuação da DPMG nos 
demais poderes e instituições públicas 

  

Criação do Catálogo de Serviços   

Eficiência e Eficácia 
Operacional 

P2 – Estruturar a área meio da DPMG 

Diagnóstico e Levantamento das Necessidades de 
Recursos Humanos e de Infraestrutura das Comarcas 

x 

Plano de Atendimento às Necessidades de Recursos 
Humanos e de Infraestrutura das Comarcas 

  

P3 – Aprimorar as práticas de 
planejamento e de gestão 

Escritório de Projetos da DPMG   

P4 – Otimizar os processos, facilitando o 
acesso aos serviços e às informações da 

DPMG pela população 

Mapeamento dos processos críticos de negócio x 

Protocolo de Atuação do Defensor nas Comarcas   

Criação da Agenda de Atendimento Institucional   

Novo SIGED x 

Plano de Capacitação Semestral  

Criação do CRC e do SAP (novas ferramentas digitais 
de atendimento) 

x 

Base de Conhecimento da DPMG x 

Diagnóstico e Levantamento das Necessidades de 
Recursos Humanos e de Infraestrutura das Comarcas 

x 

Criação do Catálogo de Serviços   

Gestão da Informação 
P5 – Promover a integração entre 

sistemas, informações e processos da 
DPMG 

Novo SIGED x 

Criação do CRC e do SAP (novas ferramentas digitais 
de atendimento) 

x 

Criação do Plano de Classificação Documental e da 
Tabela de Temporalidade 

  

Implantação do SEI x 

Plano Diretor de Tecnologia da Informação x 
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Perspectiva Pessoas, Infraestrutura e Tecnologia 

Tema Objetivo estratégico Projeto Orçamento 

Gestão de Pessoas 

A1 – Capacitar os Servidores e os 
Defensores, de modo a desenvolver as 
competências necessárias às funções 

Plano de Capacitação Semestral   

Criação da Política de Recursos Humanos da DPMG x 

Criação do Modelo de Avaliação de Desempenho dos 
Defensores e Servidores 

x 

A2 – Melhorar o clima organizacional e 
o reconhecimento dos Servidores e dos 

Defensores da DPMG 

Pesquisa de Clima Organizacional  

Plano de Capacitação Semestral   

Criação da Política de Recursos Humanos da DPMG x 

Infraestrutura 
Organizacional e de 

Tecnologia da 
Informação e 
Comunicação 

A3 – Garantir a infraestrutura 
administrativa e tecnológica adequada 
aos processos e às atividades da DPMG 

Diagnóstico e Levantamento das Necessidades de 
Recursos Humanos e de Infraestrutura das Comarcas 

x 

Definição de Prioridades e Requisitos Mínimos de 
Atuação da DPMG 

  

Plano de Atendimento às Necessidade de Recursos 
Humanos e de Infraestrutura das Comarcas 

  

Perspectiva Orçamento e Finanças 

Tema Objetivo estratégico Projeto Orçamento 

Orçamento e Finanças 
O1 - Garantir a gestão racional e 

otimizada do orçamento e dos contratos 

Plano de Captação de Recursos x 

Sistema de Gestão e Controle Orçamentário x 

 
  

 

 
 


