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A presente publicação descortina, de forma concisa, 30 pro-
jetos do Planejamento Estratégico, o escopo de cada um deles, a 
metodologia empregada e seus resultados.

De todos os projetos estratégicos estabelecidos, 22 foram 
cumpridos e encontram-se encerrados. Os 8 projetos remanes-
centes continuam em andamento e serão concluídos até dezem-
bro de 2022, termo final do I Planejamento Estratégico da Defen-
soria Pública do Estado de Minas Gerais.

Trata-se de um marco na Instituição. Com este minucioso traba-
lho, podemos hoje planejar nossas ações e vislumbrar o horizonte. 
O Planejamento Estratégico permite à Defensoria Pública do Estado 
de Minas Gerais traçar seu caminho, sabendo como e onde alme-
ja chegar, cumprindo sua missão, visão e valores: atender nossas  
assistidas e assistidos com excelência, compromisso com resulta-
dos positivos, transparência e inovação, tornando-se referência.

Ao final desta publicação, constam expressamente os nomes 
de todas as pessoas que, ao longo desses anos, vêm trabalhando 
com dedicação e comprometimento para a execução dos proje-
tos do Planejamento Estratégico e, desta forma, contribuindo de 
forma sem precedentes para o crescimento da Instituição em 
prol da população mineira, a quem dirigimos nossos sinceros 
agradecimentos.

Gério Patrocínio Soares
Defensor Público-Geral do Estado de Minas Gerais 

Biênios 2018-2020 e 2020-2022

APRESENTAÇÃO
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A Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, ante os desafios de 
atualização de seus processos e de revisão de toda a estrutura institucio-
nal, e com o escopo de otimizar seus recursos e atender de forma mais 
efetiva a sociedade, contratou em 2015, junto à Fundação João Pinheiro, 
estudo técnico acerca da Instituição e consequente elaboração do Primei-
ro Planejamento Estratégico da Defensoria Pública de Minas Gerais.

Foi realizado amplo diagnóstico dos contextos interno e externo da 
Instituição, envolvendo grande volume de entrevistas com Defensoras Pú-
blicas, Defensores Públicos, servidoras e servidores da DPMG, bem como 
integrantes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, coleta de fon-
tes secundárias de dados e seu respectivo tratamento, e workshops.

Ao final, foi elaborado o Planejamento Estratégico da Defensoria Públi-
ca do Estado de Minas Gerais, documento com objetivos e metas mensu-
ráveis composto de 30 projetos a serem executados no prazo de 5 anos, 
de 2018 a 2022.

Para viabilizar os projetos estratégicos foi criada e incorporada 
à estrutura da Defensoria Pública-Geral a Assessoria de Administra-
ção Estratégica e Inovação por meio da Lei Complementar Estadual  
n° 141/2016, que modificou a Lei Complementar Estadual n° 65/2003, 
e que veio a ser regulamentada pela Resolução n° 248/2018 e pela  
Deliberação n° 110/2019, cuja atribuição é gerenciar de forma minuciosa  
a execução do Planejamento Estratégico. 

Portanto, o cumprimento do Planejamento Estratégico evidencia legí-
tima preocupação com resultados de longo prazo e se destaca do horizon-
te de um único mandato, visão rara na administração pública brasileira, 
mas necessária à implementação de ações que demandam tempo de ma-
turação e desenvolvimento.

E, assim, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais reafirma 
seus valores de TRANSPARÊNCIA, INOVAÇÃO e COMPROMISSO 
com resultados positivos para cumprimento de sua missão 
constitucional, na busca incansável para ser 
A MELHOR DEFENSORIA PÚBLICA DO BRASIL.

INTRODUÇÃO



8

Desafios propostos pela FJP 
MAIO DE 2018

Institucionalizar a 
atuação extrajudicial

Instituir métodos  
de avaliação da  
qualidade dos  
serviços prestados

Discutir a 
arquitetura  
organizacional de 
modo a permitir a 
efetividade do  
atendimento e da  
capacidade gerencial

Fomentar o desenho  
de políticas públicas  
transversais 

Mapear e estruturar 
as unidades da DPMG 
no interior e na Capital 

Obter fontes
alternativas de 
recursos, dada a 
situação  
financeira atual

Estruturar a área 
meio da DPMG

Ampliar e aprimorar 
os canais de 
comunicação  
e as formas de  
atendimento 
das assistidas e  
dos assistidos

Adotar soluções de  
TI que otimizem os  
processos da DPMG

Capacitar as  
Defensoras e  
os Defensores  
Públicos de acordo 
com as demandas 
da sociedade

INTRODUÇÃO
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Mapa Estratégico 
2018-2022

MISSÃO Prestar assistência jurídica 
integral e gratuita às necessitadas 
e aos necessitados com foco na 
garantia do acesso à Justiça, 
na proteção da dignidade da 
pessoa humana, na promoção da 
cidadania e no fomento à solução 
pacífica dos conflitos sociais.

VISÃO
Ser a Melhor Defensoria Pública  
do Brasil, tornando-se referência 
em atendimento à assistida e ao 
assistido e em gestão.

VALORES
Prioridade máxima à assistida e  
ao assistido 

Compromisso com resultados  
positivos 

Transparência 

Inovação 

Busca contínua da justiça
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Prestar assistência jurídica integral e gratuita às necessitadas e 
aos necessitados com foco na garantia do acesso à Justiça, na 
proteção da dignidade da pessoa humana, na promoção da 
cidadania e no fomento à solução pacífica dos conflitos sociais.

MISSÃO
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S,
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FR
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ST
RU

TU
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E 

TE
CN
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OG

IA

Criar mecanismos 
institucionais para 
promover a atuação 
extrajudicial e demais 
atribuições da DPMG

R1 Apoiar as políticas públicas 
correlatas às atribuições 
da DPMG

R2

ATUAÇÃO INSTITUCIONAL

VALORES Prioridade máxima à assistida e ao assistido |  Transparência 

Consolidar a comunicação  
institucional e as parcerias 
com outros órgãos, com 
foco no fortalecimento da 
gestão e da imagem 
institucional da DPMG

P1

COMUNICAÇÃO  
E RELACIONAMENTO

Estruturar a área meio da 
DPMG

P2

EFICIÊNCIA E 
EFICÁCIA OPERACIONAL

Aprimorar as práticas de  
planejamento e de gestão

P3

Capacitar as defensoras 
e defensores públicos, as 
servidoras e servidores, 
de modo a desenvolver as 
competências
necessárias às funções

A1

GESTÃO DE PESSOAS

Melhorar o clima 
organizacional e o 
reconhecimento das 
defensoras e defensores 
públicos, servidoras e 
servidores da DPMG

A2

INTRODUÇÃO • Mapa Estratégico 2O18-2O22
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Ser a Melhor Defensoria Pública do Brasil, tornando-se referência 
em atendimento à assistida e assistido e em gestão.VISÃO

Realinhar a estrutura 
normativa e administrativa 
da DPMG às necessidades 
da sociedade

R3

QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA 
JURÍDICA

Aumentar a eficiência, eficácia 
e efetividade do acesso à 
Justiça por meio da DPMG

R4

Atuar com transparênciaR5

| Inovação | Compromisso com resultados positivos | Busca contínua da justiça

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

P4 Promover a integração 
entre sistemas, 
informações e 
processos da DPMG

P5

GESTÃO  
DA INFORMAÇÃO

Garantir a infraestrutura 
administrativa e  
tecnológica adequada aos 
processos e às  
atividades da DPMG

INFRAESTRUTURA 
ORGANIZACIONAL E DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
E COMUNICAÇÃO

A3

OR
ÇA

ME
NT

O 
E 

FI
NA

NÇ
AS

Garantir a gestão 
racional e otimizada 
do orçamento  
e dos contratos

O1
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O diagnóstico da Fundação João Pinheiro identificou que a vocação 
para atuação extrajudicial deveria estar no cerne da missão da Defen-
soria Pública, sendo  imperiosa a institucionalização do trabalho extra-
judicial, de modo que o  presente projeto destina-se à criação do plano 
de ação extrajudicial, que contenha ações planejadas e estruturadas.

Em janeiro de 2019 foi dado início ao mapeamento das experiências 
de atuação extrajudicial por meio de envio de questionário às unidades 
da DPMG, cuja pesquisa indicou 143 demonstrações de atuação extrajudi-
cial em todo o Estado. Porém, a grande maioria delas, cerca de 91%, não  
estava formalizada junto à Coordenadoria de Projetos e Convênios –  
CooProC, bem como demonstrou que 39% das unidades não possuíam ex-
periências extrajudiciais (GRÁFICOS 1.1, 1.2 e 1.3).

GRÁFICO 1.1
Experiências de atuação extrajudicial em 110 unidades da DPMG

Mapeamento das experiências

Plano de ação extrajudicial

39%
61%

Unidades  
COM experiências  
extrajudiciais

Unidades  
SEM experiências  
extrajudiciais
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Das 143 atuações 
extrajudiciais 
registradas: 
11 não precisam de 
formalização; 
36 demandam TAP 
único por serem 
execuções distribuídas 
do mesmo projeto;
e 96 necessitam da 
formalização de TAP 
por se caracterizarem 
como projeto.

GRÁFICO 1.2 
Demonstrativo de projetos e termos de abertura – Jan./fev. 2019

PROJETO ESTRATÉGICO 1: Plano de ação extrajudicial

Dos 96 projetos  
informados:

9 possuíam TAP 

87 não possuíam 
registro  
formalizado  
junto à CooProC.

GRÁFICO 1.3 
Dos 96 projetos com necessidade de TAP – Jan./fev. 2019

Projetos ou atuações 
extrajudiciais SEM TAP

Projetos ou atuações 
extrajudiciais COM TAP

E mais, dos 124 questionários respondidos, 119 continham a resposta 
NÃO para a pergunta “Existe alguma ideia de projeto/atuação extrajudicial 
a ser desenvolvida?”, donde se conclui pela necessidade de criação de um 
plano de ação extrajudicial capaz de envolver todas as Defensoras e Defen-
sores Públicos, bem como servidoras e servidores.

Concomitantemente e em conjunto com a execução dos Projetos Es-
tratégicos 21 e 22, a equipe realizou o levantamento da infraestrutura  
física e a disponibilidade de recursos humanos para viabilizar ações  
extrajudiciais tais como os Centros de Conciliação e Mediação.

Contudo, a necessidade de rompimento da cultura de atuação  
vinculada ao Poder Judiciário, a visão equivocada de que a ação extraju-
dicial não tem lugar em razão do grande volume de trabalho que aporta na 
DPMG e que a formalização do projeto consiste em mera burocracia foram 
desafios que se impuseram.

11

36

96

Necessita de TAP

TAP único

143 demonstrações de atuação 
extrajudicial

Não necessita de TAP

%

100

80

60

40

20

0

91%

9%
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Por isso, diversas reuniões foram travadas entre a equipe do Planeja-
mento Estratégico e os coordenadores regionais e locais para explanação 
e divulgação do presente projeto com foco prioritário no engajamento das 
Defensoras e Defensores Públicos. E tal iniciativa promoveu, já em 2019, um 
aumento significativo no registro de Termos de Abertura Projetos – TAP’s 
(GRÁFICO 1.4).

Em 2020 foram instaurados 17 TAP´s, número menor que o anterior  
devido à situação de anormalidade decorrente da pandemia da Covid-19. 

Já em 2021, foram 13 TAP’s estabelecidos durante o ano.

Em 2019,  
os projetos  
executados  
atingiram

10.002  
pessoas

Aumento do número de TAP’s ocorreu em 2019

GRÁFICO 1.4 
Números de TAP’s antes e após a política de sistematização e  
formalização de projetos

Sistematização e formalização de projetos

Antes

Depois

Jan./2019 Dez./2019

28

9

Resultados de ações e projetos

2019
6.454 atendimentos 

Tiveram como meta a resolução extrajudicial dos conflitos – projetos  
Aprendendo a Conciliar, Mutirão das Famílias de BH  e Mutirão Direito a Ter Pai

1.500 pessoas 
Participaram dos nove Casamentos Comunitários realizados em Minas Gerais

2.048 pessoas vulneráveis 
Acolhidas nos atendimentos itinerantes  e no III Dia Mundial dos Pobres 
(Belo Horizonte e Ibirité)
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No bojo do Plano de Sistematização e Expan-
são da Atuação Extrajudicial, foi criado o calen-
dário unificado de atividades extrajudiciais da 
DPMG, com periodicidade semestral e ampla di-
vulgação visando, no âmbito interno, incentivar 
iniciativas e a troca de experiência e, no âmbito 
externo, permitir que as assistidas e assistidos 
conheçam os projetos e possam, caso queiram, 
se beneficiar deles. Em virtude da pandemia da 
Covid-19, os calendários do 2° semestre de 2020 
e do 1º semestre de 2021 restaram prejudicados 
(FIGURA 1.1).

Calendário unificado de eventos

PROJETO ESTRATÉGICO 1: Plano de ação extrajudicial

Plano de sistematização e expansão da atuação extrajudicial

1 Melhoria dos serviços da CooProC
– Fluxogramas e Portfólio

3 Inserção de ações extrajudiciais  
nos planos de ação dos PGA’s

Na intranet, a aba ‘CooProC’ foi atualizada 
com todos os TAP’s celebrados desde 2018. Nela 
foram alocados fluxogramas contendo as etapas 
do processo de planejamento e execução de pro-
jetos e o portfólio com os principais projetos ins-
titucionais em andamento (FIGURA 1.2).

O Plano de Sistematização e Expansão da Atu-
ação Extrajudicial contemplou, ainda, a inserção 
de inúmeros planos de ação relacionados à atu-
ação extrajudicial nos PGAs –  Planos Gerais de 
Atuação de 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.

2

2020
2.624 atendimentos 

Mutirões "Das Famílias" e "Direito a Ter Pai"

540 pessoas atendidas
Assistência a famílias com dificuldades  
financeiras – Caminho para o Recomeço e  
Projeto Gente Inocente 

241 pessoas vulneráveis
Acolhidas nos atendimentos itinerantes  
(Belo Horizonte, Papagaios, Passos e Raposos)

109 casamentos realizados
Três Casamentos Comunitários – formalização 
de união civil com isenção das custas cartórias 
de habilitação e celebração

13 certidões de alteração de gênero 
 1º Mutirão de Alteração de Prenome e Gênero 

de Pessoas Transgêneros/Ituiutaba

2021 
2.783 atendimentos 

Tiveram como meta a resolução extrajudicial dos 
conflitos – "Mutirão Direito a Ter Pai", "Mutirão das 
Famílias" e "Mutirão Cohab"/Vespasiano (audiên-
cias pré-processuais para negociação de débito,  
emissão de escritura e regularização de imóveis)

1.868 pessoas atendidas
Assistência a famílias com dificuldades  
financeiras – “SALVE – Solidariedade que 
Alimenta e Liberta a Voz Esquecida”, “Campanha 
Solidária em Prol da Dignidade Humana – E você, 
já fez sua parte?” e Brinquedoteca do Arco-Íris.

259 pessoas vulneráveis
Acolhidas nos atendimentos itinerantes   
(Belo Horizonte e Sete Lagoas)  
e no V Dia Mundial dos Pobres (Belo Horizonte)

1.411 espectadores
Número de alunos e professores que acessaram os vídeos das palestras –  
Projeto “Defensoria Pública nas Escolas de Ensino Médio de Belo Horizonte” 

2020- 2021
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Confins

JULHO

13, 20 e 27 (sab)

29 (seg)

20 (sex)

25 (sex)

03 (sab) 05 (sab)

19 (ter)

17 (sab)

Barão de Cocais
Janaúba

Belo Horizonte 

Atualizado em 12/11/19

Pedro Leopoldo

Conceição do
Mato Dentro

BH e 52 Comarcas

Ubá

Caratinga

DEFENSORIA
ITINERANTE

DEFENSORIA 
ITINERANTE

MUTIRÃO DIREITO
A TER PAI

CASAMENTO 
COMUNITÁRIO

CASAMENTO 
COMUNITÁRIO

CASAMENTO COMUNITÁRIO
DIA DAS CRIANÇAS NA 

CRECHE GENTE INOCENTE

III DIA MUNDIAL
DOS POBRES

Atendimento organizado pela 
Defensoria Pública Especializada 
de Direitos Humanos, Coletivos 

e Sociambientais - DPDH

16h 
Para 80 casais 

Centro Poliesportivo de
Pedro Leopoldo 

Para 20 casais 
Horário e local a definir 

16h 
Para 50 casais 

Tabajara Esporte Clube

Ações diversas com a participação 
da Unidade de Janaúba

Ação para promoção da 
cidadania, com participação da 
Unidade da Defensoria Pública

de Caratinga

Atendimento a 400 pessoas 
desabrigadas, em virtude do risco 

de rompimento de
barragem de rejeito

AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO DEZEMBRONOVEMBRO

06 (dom)

Caratinga
CASAMENTO 

COMUNITÁRIO DA APAC

15h - APAC de Caratinga

27 (qua)

CASAMENTO 
COMUNITÁRIO

Para 20 casais | Local a definir

28 (sab)

15 (dom)

Comunidade
Revés de Belém

Natal na Toca 
em Belo Horizonte

Montes Claros

DEFENSORIA ITINERANTE

DEFENSORIA ITINERANTE

Unidade Caratinga

Unidade Montes Claros

Parceria entre a Toca de Assis,
a Paróquia Santa Teresa

e Santa Teresinha 
Local: Casa de Francisco 

(a confirmar)
27 (sex)

LGBTI . Belo Horizonte
CASAMENTO IGUALITÁRIO

Para 60 casais 
Horário e local a definir

9 (qua)

DIA DE AÇÃO 
SOLIDÁRIA PAROQUIAL

Unidade Ibirité  

31 (qui)

Cataguases
CASAMENTO 

COMUNITÁRIO

Poliesportivo 

9 às 13h

21 (qui)

PEDRO LEOPOLDO
Inauguração das novas instalações 

da sede de Pedro Leopoldo
10h

FIGURA 1.1 
Modelo do calendário unificado dos principais projetos institucionais para divulgação

FIGURA 1.2
Fluxograma das etapas de planejamento e execução de projetos, disponível em ‘CooProC’

FLUXOGRAMA DE PROJETO  

ETAPA 1 
 

 1.1 SOLICITANTE 
 

1.2 COOPROC 
 

 
ETAPA 2  
 
2.1 GESTÃO DE PROJETO 
 
 
 

  

ETAPA 3  

 
3.1  RELATÓRIO FINAL DE PROJETO 
 
 
 

 
3.2  COOPROC 
 
 
  
 

1º - Acessar o formulário “TERMO DE 
ABERTURA DE PROJETO TAP”, disponível 
na aba CooProc, na intranet; 

2º - Após o preenchimento, enviar o 
formulário para a CooProC, por meio do 
e-mail: projetos@defensoria.mg.def.br; 

  

 

 

O TAP é recebido pela CooProC para análise da viabilidade do projeto. Após avaliação, o projeto poderá ser:  

Cabe à gestora ou gestor a execução do projeto por meio de providências para seu desenvolvimento, recebendo, para tanto, todo o apoio necessário de setores diversos da DPMG, como por exemplo: ASCOM / 
Logística / Informática, dentre outros, que serão acionados por meio da CooProC. 

1- APROVADO 
A CooProc realiza as comunicações necessárias, procede a 
abertura do processo e confere todo o suporte técnico para 
a formalização e aprovação do projeto. 
 

2- NÃO APROVADO 
O TAP é arquivado e as comunicações 
necessárias são realizadas. 

Ao final da execução, a gestora ou gestor do projeto deverá: 

 

1º - Acessar o formulário “RELATÓRIO 
FINAL DE PROJETO”, disponível na aba 
CooProc, na intranet; 

 

 

2º - Após o preenchimento, enviar o 
formulário para a CooProC, por meio do e-
mail: projetos@defensoria.mg.def.br; 

  

 

 

O relatório final do projeto é recebido pela CooProC para análise dos resultados, se há possibilidade de 
continuação ou se ele pode ser reproduzido em outra unidade. Após esta avaliação, o documento é 
arquivado na pasta física e digital do projeto.  
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PGA 2019/2020
PLANO DE AÇÃO 20  
Projeto Acesso à Saúde
•  Acordo entre a DPMG e Município de Belo Horizonte – demandas recebidas 

pela DPMG são encaminhadas diretamente à Secretaria Municipal de Saúde.

PLANO DE AÇÃO 22  
Plano de Atuação Extrajudicial

PROJETO ESTRATÉGICO 1: Plano de ação extrajudicial

Ações extrajudiciais do Plano Geral de Atuação 

•   Termo de Compromisso DPMG e Vale S/A – relativo aos atingidos pelo 
rompimento da barragem em Brumadinho, em 25/01/2019.

•  “Conciliar: só depende de você” – capacitação interna para aprimorar o 
trabalho dos Centros de Conciliação. 

•  “Mutirão das Famílias” – sessões de conciliação na aréa de família.

•  “Aprendendo a Conciliar” (Vespasiano) – capacitação de alunos da FASEH 
para auxiliarem nas sessões de conciliação feitas pela DPMG.

•  DPMG e Unimed de Belo Horizonte – demandas relativas ao direito do con-
sumidor recebidas pela DPMG e encaminhadas diretamente à Unimed, sem 
ajuizamento de ação. 

•  “Direito a Ter Pai” 8ª edição – Belo Horizonte e mais 32 unidades do  
interior (FIGURA 1.3).

Estou muito feliz, 
agora eu e minha 
filha (4 anos)  
teremos a certidão 
direitinho. Esse era 
um desejo meu e do 
meu pai, que é uma 
pessoa excelente. 
Ficamos quase  
40 anos sem nos 
encontrar, mas  
nunca me faltou 
amor. 
Flávia, setembro/2020.

FIGURA 1.3
Imagem mostra sessão virtual de reconhecimento de paternidade
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PLANO DE AÇÃO 24 
Expansão dos Centros de Conciliação e Mediação
•  Em 2019, foram implementados Centros de Conciliação e Mediação em 

Matias Barbosa, Pouso Alegre, Poços de Caldas, Ribeirão das Neves, Pedro 
Leopoldo e Vespasiano (GRÁFICOS 1.5 e 1.6).

•  DPMG e Copasa – demandas relativas ao direito do consumidor encami-
nhadas diretamente à Copasa, sem necessidade de ajuizamento de ação.

•  DPMG e COHAB –  participação da DPMG nos mutirões realizados pela COHAB 
no estado em conflitos decorrentes de programas de habitação social.

Conciliações 
virtuais durante a 
pandemia em BH 
Jul.-Dez./ 2020:

135 
sessões 

MÉDIA

273  
Sessões de  
conciliação/mês

46,6% 
de acordos 
efetivos

GRÁFICO 1.5 
Centro de Conciliação e Mediação de Belo Horizonte  
Conciliações e acordos realizados - Maio a outubro / 2019 

GRÁFICO 1.6
Média mensal dos acordos realizados em BH – Maio a out./ 2019 

TOTAL ACORDOS

60,00
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PLANO DE AÇÃO 28 
Plano de Atuação Extrajudicial
•  DPMG nas Escolas de Ensino Médio 

–  levar conhecimento jurídico, social e de 
cidadania a adolescentes. 

•   "Direito a Ter Pai" 9ª edição  
– Belo Horizonte e mais 55 unidades do interior

PLANO DE AÇÃO 30 
Expansão dos Centros de  
Conciliação e Mediação
•  Ituiutaba, Nova Lima, Passos, Patos de Minas, 

Santa Luzia e Varginha. 
Implatação de modelo de planilha para aferir 
as informações e os dados produzidos nos 
centros.

PLANO DE AÇÃO 29
Serviço para obtenção da  
Certidão de ITCD
•  Estruturação e formalização de setor especia-

lizado para emissão de certidão do Imposto 
sobre Transmissão Causa mortis e Doação,  
nas ações de inventário em trâmite no estado.

PLANO DE AÇÃO 25 
Projeto Acesso à Saúde
•  Convênio DPMG e Fhemig – cessão de 

médico psiquiatra para atendimento, 
junto ao Centro Psicossocial da DPMG.

PLANO DE AÇÃO 26 
Proteção Integral ao Idoso
•  Criação de equipe multidisciplinar 

-  visitas técnicas às unidades de 
internação de idosos 

-  elaboração e distribuição de 
cartilha de direitos.

PROJETO ESTRATÉGICO 1: Plano de ação extrajudicial

PGA 2020/2021

PLANO DE AÇÃO 24
Proteção Integral ao Idoso
•  Criação de grupo de trabalho 

-  elaborar e aplicar questionários para  
identificação de necessidades 

-  compilar as demandas e encaminhá-las  
aos órgãos competentes para atendimento. 

-  elaboração e distribuição de cartilhas  
informativas sobre os direitos.

PGA 2021/2022

PLANO DE AÇÃO 27 
Ampliação e aprimoramento dos Centros de Conciliação
•  Realização de estudo sobre a infraestrutura  

e a atual usabilidade do Centro na capital 
para permitir a elaboração de proposta de 
ampliação e de estratégia de implementação.

Serviço de ITCD desde a implantação: 

+ de 235 demandas
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PLANO DE AÇÃO 29 
Institucionalização do Mutirão das Famílias
•  Realização do 1º Mutirão das Famílias em nível estadual.

•  Conclui-se que o atendimento extrajudicial 
da população hipossuficiente feito pela DPMG 
evita a judicialização e confere celeridade à 
efetivação de direitos, além de gerar grande 
economia de recursos à sociedade e ao Estado 
de Minas Gerais. 

Vale destacar o enorme sucesso 
do projeto Direito a Ter Pai, cujos 
mutirões passaram a ser anuais
incorporando-se à rotina da Instituição. 

56 UNIDADES 
PARTICIPANTES

‘DIREITO A TER PAI’ 
2021

Desde dezembro de 2019, os exames de DNA estão
disponíveis de forma permanente na Defensoria Pública de Minas, 

de modo que sua realização pode se dar a qualquer tempo.

EXAMES REALIZADOS: 
2019      901   •   2020      604   •   2021      700  (estimativa)

CONCLUÍDO



PROJETO  
ESTRATÉGICO

PROJETO  
ESTRATÉGICO 2



DPMG • PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2O18-2O22 • GESTÃO COM RESULTADOS 23

O estudo da Fundação João Pinheiro detectou que a Deliberação  
nº 11/2009 vem impondo um engessamento à gestão pública, como de-
monstrou a experiência advinda da crise gerada pelo rompimento da 
Barragem de Fundão, em Mariana/MG, e apontou a necessidade de se 
garantir maior flexibilidade e celeridade na alocação de recursos para 
atendimento das demandas com criação de Núcleos Temáticos e de 
Atuação Provisória.

Criação de Núcleos Temáticos  
e de Atuação Provisória

Experiência advinda 
da crise gerada pelo 
rompimento da  
Barragem de 
Fundão, em  
Mariana/MG,  
também apontou 
a necessidade de  
se garantir maior

flexibilidade e  
celeridade na  
alocação de 
recursos 
para atendimento  
das demandas.

PROJETO PILOTO
Núcleo Estratégico da Defensoria Pública de  
Proteção aos Vulneráveis em Situação de Crise

O rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana/MG, impôs um 
desafio que a Deliberação n° 11/2009 mostrou-se incapaz de suplantar. 
Desse modo, para que a Defensoria Pública pudesse atuar na referida co-
marca e auxiliar as vítimas do desastre foi criado em caráter excepcional, 
em 21 de setembro de 2018, o Núcleo Estratégico da Defensoria Pública 
de Proteção aos Vulneráveis em Situação de Crise, com o objetivo de 
atuação efetiva, rápida e estratégica em unidades não necessariamente 
providas por um órgão de execução, mas que gerasse impacto de rele-
vância nacional para atendimento a necessidades conjunturais, de forma 
judicial ou extrajudicial.

Com o rompimento da barragem de Brumadinho em 25 de janeiro de 
2019 e o risco de rompimento em Barão de Cocais, a DPMG atuou por meio 
do Núcleo Estratégico de Proteção aos Vulneráveis em Situação de Crise, 
agindo de forma célere e efetiva (veja a linha do tempo “Atuação da DPMG em 
Brumadinho desde 25/01/2019 “, p. 24-26).
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PROJETO ESTRATÉGICO 2: Criação de Núcleos Temáticos e de Atuação Provisória

Atuação da DPMG em Brumadinho desde 25/01/2019 
Ja

ne
iro

Fe
ve

re
iro

...
2019

Presença imediata  em 
Brumadinho.

Plantão em sobreaviso
de  forma permanente.25

DPMG cria a Comissão de 
Atuação Estratégica e o Grupo 
de Trabalho Técnico.

Defensoras e Defensores 
Públicos atuam na Faculdade 
Asa e na Estação Conhecimento.

Primeira audiência de 
conciliação na 6ª Vara de 
Fazenda Pública e Autarquias 
da capital. 

29

Defensoras e Defensores Públicos começam a orientar atingidos 
sobre doação de R$ 100 mil oferecida pela Vale S.A. — por meio da 
atuação da Instituição foi garantido o pagamento de forma líquida, 
sem incidência de impostos sobre o valor, que não exclui outros 
benefícios.

1

Segunda audiência de conciliação na 6ª Vara de Fazenda Pública e 
Autarquias da capital. 

6

Defensor-geral de MG participa 
de reuniões da Central de 
Comando e da Força-Tarefa 
criada pela Procuradoria-Geral 
da República. 

Iniciado o suporte do Centro 
Psicossocial da Defensoria.

DPMG inicia campanha de 
arrecadação de donativos 
para as pessoas atingidas. 

Defensoras e Defensores 
Públicos mineiros prestam 
auxílio e orientação no local.

26

DPMG instala unidade móvel
para continuidade dos trabalhos 31

Retomado o cadastramento para doações de R$ 15 mil às pessoas 
atingidas após intervenção da Defensoria Pública de Minas 
Gerais e ajustes no termo de doação.

19

DPMG participa de reunião promovida pela comissão externa criada pela 
Câmara dos Deputados.

8

Instalação de unidade da 
Defensoria Pública Itinerante 
também nas proximidades do 
fórum de Brumadinho.

15

Terceira audiência de conciliação — acordo garantindo o pagamento de 
verba emergencial a toda a população de Brumadinho afetada.

20
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Quarta audiência de 
conciliação — acordado o 
pagamento de cestas básicas às 
famílias atingidas do Córrego do 

Participação em audiência pública no distrito de Aranha.

Ab
ril

Ma
io

Ju
lh

o  
   

Defensoria de Minas instala 
sede permanente em 
Brumadinho.

Equipes da Defensoria Pública e da 3ª Vice-Presidência do TJMG, 
responsável pelas negociações e acordos pré-processuais no âmbito do 
Tribunal, decidem que os acordos serão homologados pelo TJMG.

Início do Mutirão de Atendimento Extrajudicial
da Defensoria Pública de Minas Gerais em Brumadinho. 
Segunda etapa:
de 22/7 a 25/7.
Terceira etapa:
de 5/8 a 8/8.

DPMG assina Termo de Compromisso, um acordo inédito para a 
reparação extrajudicial aos atingidos.

(Cejusc) foram homologados os quatro primeiros acordos 
extrajudiciaisi ndividuais em favor das vítimas do rompimento da 
barragem.

Primeira audiência de 
instrução e julgamento
— a justiça estadual condenou 
a mineradora à reparação de 
todos os danos causados.

Início da escuta das 
testemunhas arroladas 
pela DPMG.

Ja
ne

iro
    

    
  

Acordo com a participação das instituições do sistema de Justiça 
determina a prorrogação do pagamento mensal emergencial para as 
pessoas atingidas pelo rompimento da barragem.

No
ve

m
br

o  
  

...

7

10

1

15

5

2

8

28

20

9

2020

Ma
rç

o

Um ano após o desastre.
Termo de Compromisso 
viabilizado pela Defensoria 
Pública de Minas Gerais para o 
pagamento de indenizações 
extrajudiciais alcançam mais de 
500 famílias.

Os atendimentos feitos pelas 
Defensoras e Defensores 
Públicos em Brumadinho, 
desde o dia da tragédia, 
chegam à marca de 4.400.
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PROJETO ESTRATÉGICO 2: Criação de Núcleos Temáticos e de Atuação Provisória

Atuação da DPMG em Brumadinho 
Ja

ne
iro

Fe
ve

re
iro

Ag
os

to
Ou

tu
br

o
No

ve
m

br
o  

  
De

ze
m

br
o

DPMG se aproxima de 500 acordos de Indenização aos núcleos 
familiares atingidos pelo rompimento da barragem. 

DPMG, MPMG e MPF assinam 
termo de Medidas de 
Reparação aos danos coletivos
causados pelo rompimento da 
barragem. 

Poder Público protocola petição conjunta de imediata condenação da 
Vale a indenizar o Estado por danos morais e sociais por rompimento da 
barragem em Brumadinho. 

20

4

25

29

DPMG, junto ao Estado e 
Instituições de Justiça, inicia 
Consulta Popular
investimentos previstos no 
Acordo de Reparação nos 
municípios atingidos pelo 
rompimento das barragens. A 

12 de novembro. 

5

DPMG, junto com Governo 
do Estado e Instituições do 
sistema de Justiça 
divulgam resultado da Consulta 
Popular. 
Foram 10.843 participações em 
26 municípios.

2

2021

Em andamento 140

Acordos
Homologados 518

Realizados 812

Fundação Getúlio Vargas 
assume gestão do Programa de 
Transferência de Renda (PTR)  à 
pessoas atingidas de 
Brumadinho. 

PTR faz parte do Acordo de 
Reparação e substitui o auxílio 
emergencial.

Atendimentos psicológicos 560

Total indenizado R$204.356.385,34

919

Total de atendimentos 20.930

Acordos desde abril de 2019
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Em 14 de junho de 2019 foi publicada a Deliberação nº 86/2019 que 
criou, em caráter excepcional, o Núcleo Estratégico da Execução Penal, 
com objetivo de ampliar a assistência jurídica às pessoas condenadas e 
em cumprimento de pena, cujos feitos tramitam eletronicamente (SEEU) 
em todas as comarcas em que não haja Defensoria Pública atuante em 
execução penal.

O levantamento demonstrou que das 176 comarcas com atuação 
em execução penal, 49% (86 comarcas) não possuíam Defensoria Pú-
blica instalada com atribuição na área. No que se refere às pessoas  
custodiadas, tal percentual significa que 19%, ou seja, 14.405 custodiadas e 
custodiados ficariam sem a assistência da DPMG (GRÁFICO 2.1).

GRÁFICO 2.1 
Levantamento nas 176 comarcas com atuação em execução penal 
no estado – Junho 2019

Comarcas  
NÃO atendidas

Comarcas atendidas

Das 176 comarcas 
com atuação em 
execução penal, 
86 comarcas não 
possuíam Defensoria 
Pública instalada 
com atribuição na 
área

14.405 
custodiadas e 
custodiados
sem assistência

Custodiadas e  
custodiados  
NÃO atendidos

Custodiadas e  
custodiados atendidos

Núcleo Estratégico da Execução Penal

51%

86 90

49%

19%

81%

61.675 14.405 
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PROJETO ESTRATÉGICO 2: Criação de Núcleos Temáticos e de Atuação Provisória

NEEP/DPMG  –  Atuação remota a partir de setembro de 2019

1 O número de peticionamento é superior ao número de intimações porque o NEEP/DPMG é provocado por familiares  
de pessoas em cumprimento de pena e recebe demandas via email/telefone institucionais e demandas originárias da 
SEJUSP – Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública.

14 comarcas 
15 unidades prisionais 
Total: 3.200  detentas e detentos 

Inicio das atividades:
2 de set.

2019

2020

2021

Incremento do número de Defensoras Públicas e  
Defensores Públicos: 18 comarcas e 21 unidades prisionais 

Cerca de 5.900 pessoas custodiadas
Entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2020:

8.893 intimações  
9.263 processos eletrônicos  

analisados e peticionados 

Entre 1º de janeiro e 4 de novembro de 2021
6.459 intimações 

 6.906 processos eletrônicos  
analisados e peticionados  

Fonte: SEEU ¹

A atuação remota aumentou significativamente o espectro de 
abrangência da DPMG, de modo que a partir do término da expansão, 
a Instituição pretende atuar, na execução penal, em 100% dos 
processos eletrônicos em todo o Estado de Minas Gerais.



DPMG • PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2O18-2O22 • GESTÃO COM RESULTADOS 29

Núcleo Estratégico das  
Defesas em Plenário do Júri

Em 21 de outubro de 2019 foi editada a Deli-
beração nº 106/2019 que instituiu, em caráter ex-
cepcional, o Núcleo Estratégico das Defesas em 
Plenário do Júri, com o objetivo de garantir a am-
pla defesa e o contraditório em sessão plenária de 
julgamento pelo Tribunal do Júri prioritariamente 
onde não houver Defensoria Pública instalada. 

Núcleo Estratégico de  
Defesa dos Direitos da Criança  
e do Adolescente

As Defensorias Especializadas dos Direitos 
da Criança e do Adolescente Cível e Infracional 
de Belo Horizonte encaminharam proposta de 
deliberação de criação do Núcleo Estratégico  
de Defesa dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente – NUDECA ao Conselho Superior da 
DPMG, em trâmite sob denominação de Proce-
dimento n° 40/2019, de relatoria da Subdefen-
soria Pública-Geral.

NORMATIZAÇÃO 
A Lei Complementar Estadual n° 

65/2003, que organiza a Defensoria Pública 
do Estado de Minas Gerais, prevê, em seu 
artigo 44, §2°, a criação de Núcleos pelo 
Conselho Superior para atender necessida-
des conjunturais e, portanto, temporárias. 
Nesse contexto, não é possível criar núcleos  
especializados para atuação permanente,  
a exemplo do que ocorre na Defensoria  
Pública do Estado de São Paulo, sem altera-
ção legislativa.

•  Com a normatização dos Núcleos Estratégicos, 
que se deu por meio da Deliberação nº 105 de 
30 de outubro de 2019, o presente projeto está 
encerrado e constituiu importante evolução na 
arquitetura organizacional da Instituição por 
permitir maior mobilidade e atuação pronta e 
efetiva face a situações emergenciais.

CONCLUÍDO



PROJETO  
ESTRATÉGICO

PROJETO  
ESTRATÉGICO 3
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O grupo de trabalho entendeu, contudo, pela impossibilidade de defini-
ção de áreas prioritárias de atuação, pois poderia esbarrar na competên-
cia do Conselho Superior da Defensoria Pública ao criar, eventualmente, 
prioridade diversa daquela já considerada quando da distribuição abstrata 
de cargos pela Deliberação n° 11/2009, ou adotar critério estranho àquele 
construído pelo Colegiado.

Quanto aos requisitos mínimos de instalação e funcionamento das uni-
dades da Defensoria Pública, o grupo construiu, a partir do número de De-
fensoras e Defensores Públicos atuantes, parâmetros atinentes aos quan-
titativos de recursos humanos, materiais e de tecnologia da informação, 
bem como seus respectivos valores, visando melhor planejamento logís-
tico, financeiro e orçamentário e objetivando uniformizar a estrutura das 
unidades e dirimir distorções entre elas (veja exemplo no QUADRO 3.1).

Em 23 de fevereiro de 2021 iniciaram os trabalhos de criação do Plano 
de Transição, que consiste em uma intenção planejada, uma meta e, nessa 
medida, passível de alterações caso a situação de fato venha a exigi-las. 

Definição de prioridades e  
requisitos mínimos de atuação

O primeiro Planejamento Estratégico da Defensoria Pública de Mi-
nas Gerais previu o Projeto Estratégico 3 que continha, basicamente, 
três objetivos: 

1
2

3

Definição de áreas prioritárias de atuação

Estabelecimento de requisitos mínimos para a instalação 
de novas unidades

Elaboração de um plano de transição entre o modelo 
atual e o proposto.
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Assim, restou estabelecido que: 

•  Cada unidade da Defensoria Pública 
deverá ter, em um primeiro momen-
to e no mínimo, um apoio adminis-
trativo. Em um segundo momento, 
cada unidade deverá ter o número mí-
nimo de apoio administrativo previsto 
na faixa metodológica respectiva, caso 
o orçamento de 2022 assim permitir.

•  Cada unidade da Defensoria Pública  
deverá ter um profissional de limpeza 
até o fim de 2021 e com esta medida  
será alcançado, inclusive, o requisito  
mínimo previsto no Projeto Estratégico 
3 em todas as unidades do Estado.

•  Cada Defensora e Defensor Público  
receberá, no primeiro semestre de 
2021 e sob demanda, uma estagiária 
ou um estagiário de graduação em 
ciências jurídicas e uma estagiária 
ou um estagiário de pós-graduação 
em ciências jurídicas, à exceção de 
quem tiver lotação em Belo Horizon-
te, no limite das vagas existentes. 
Cada Defensora e Defensor deverá 
receber independentemente de pe-
dido, no segundo semestre de 2021, 
uma estagiária ou um estagiário de 
graduação em ciências jurídicas e 
uma estagiária ou um estagiário de 
pós-graduação em ciências jurídicas, 
à exceção de quem tiver lotação em 
Belo Horizonte, condicionado à exis-
tência de orçamento e de eventuais 
replanejamentos orçamentários reali- 
zados pela Defensoria Pública-Geral.

QUADRO 3.1
Parte do minucioso relatório enviado ao  
Conselho Superior por meio do Memorando  
nº 165/2021DPMG/DPG, 12 de março de 2021

Plano de Transição

PROJETO ESTRATÉGICO 3: Definição de prioridades e requisitos mínimos de atuação

1 Defensor no fórum

Apoio administrativo  1
Estagiários 1
Estagiário pós 1
Servente de limpeza  0

Desktop 3
Monitores 5
Mouse 3
Teclado 3
Notebook 1
Scanner 1
Celular 1
Certificado digital 1
Impressora 1
Câmera 2
Internet 3 a 4 Mbps
Telefone/ramal 3

Estação de trabalho  2
Mesa retangular 1
Gaveteiro 2
Cadeira giratória 3
Cadeira fixa 4
Cadeira polip (espera) 4
Cadeira polip (copa) 0
Mesa redonda (copa) -
Mesa redonda (mediação) -
Mesa para impressora 2
Armário 2
Arquivo de aço 1
Estante de aço 1
Fragmentadora 1
Ventilador 3
Ar-condicionado 2
Geladeira 1
Micro-ondas -
Purificador de água -
Bebedouro -
Veículo -

Sala/Segurança Armada  - -

Guichês Triagem  -  1

1 a 3 Defensores

 1
 1 a 3
 1 a 3
 1

 3 a 7
 5 a 13
 3 a 7
 3 a 7
 1 a 3
 1 a 3
 1 a 3
 1 a 3
 2 a 4
 2 a 4
 3 a 7 Mbps
 3 a 7

 2 a 4
 1 a 3
 2 a 4
 3 a 7
 4 a 8
 5
 4
 1
 0
 2 a 4
 2 a 4
 1
 1
 1
 3 a 7
 2 a 4
 1
 1
 1
 1
 -
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• Com a definição de metas 
plausíveis e o estabeleci-
mento de critérios objetivos 
norteadores para o seu 
cumprimento, está criado o 
Plano de Transição, último 
escopo do presente projeto.

QUADRO 3.2 
Critérios para cumprimento do Plano de Transição

• Unidades localizadas fora do fórum têm preferência sobre unidades 
localizadas no interior do fórum, dentre aquelas de porte similar;

•  Unidades localizadas em comarcas de menor índice de desenvol-
vimento humano - IDH têm preferência sobre unidades localiza-
das em comarcas de maior índice de desenvolvimento humano, 
dentre aquelas de porte similar;

•  Unidades localizadas em comarcas de maior número populacional 
têm preferência sobre unidades localizadas em comarcas de me-
nor número populacional, dentre aquelas de porte similar.

•  Unidades com uma Defensora Pública ou Defensor Público têm 
preferência sobre unidades com duas Defensoras Públicas ou De-
fensores Públicos;

• Unidades com duas Defensoras Públicas ou Defensores Públicos 
têm preferência sobre unidades com três Defensoras Públicas ou 
Defensores Públicos;

• Unidades com três Defensoras Públicas ou Defensores Públicos têm 
preferência sobre unidades com quatro Defensoras Públicas ou De-
fensores Públicos e assim sucessivamente.

Quanto à ATUAÇÃO e PRODUTIVIDADE
•  Unidades que funcionam em mais áreas de atuação têm pre-

ferência sobre unidades que funcionam em menos áreas de 
atuação, dentre aquelas de porte similar;

•  Unidades que apresentam maior produtividade têm preferên-
cia sobre unidades com menor produtividade, dentre aquelas 
de porte similar;

•  Unidades que atuam em projetos ou ações extrajudiciais têm 
preferência sobre unidades que não atuam, dentre aquelas de 
porte similar.

O grupo de trabalho efetuou o  
mapeamento de todas as 
unidades da DPMG,  
o que viabilizou a aferição do 
quantitativo total da estrutura
de pessoal e de equipamentos 
/mobiliário, permitindo 
melhor gerenciamento e 
distribuição dos recursos. 

Por fim, foram elaborados 
critérios objetivos para 
cumprimento do Plano de 
Transição com escopo de 
conferir maior impessoalida-
de e lisura ao ato decisório 
(QUADRO 3.2).

Quanto ao NÚMERO de Defensoras Públicas e Defensores  
Públicos na unidade

Quanto à LOCALIZAÇÃO da unidade

CONCLUÍDO



PROJETO  
ESTRATÉGICO

PROJETO  
ESTRATÉGICO 4
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O escopo inicial deste projeto consistia, em primeiro lugar, no levanta-
mento de ações realizadas pelos Poderes Constituídos e instituições que 
tivessem correlação com a missão da DPMG. Contudo, houve grande difi-
culdade em localizá-las e identificá-las. Nessa medida, mostrou-se impe-
riosa a alteração de escopo para mudar o ponto de partida e proceder, de 
início, ao inventário de ações praticadas pela DPMG que pudessem ter re-
lação com ações dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e demais 
órgãos integrantes ou não do sistema de justiça.

Inventário de projetos
A Defensoria Pública iniciou o inventário de seus projetos por meio 

da identificação de áreas prioritárias, com a análise dos Planos Gerais de  
Atuação e, em seguida, de parcerias e termos de abertura de projeto – TAP 
firmados perante a Coordenadoria de Projetos e Convênios – CooProC. 

Inventário de ações correlatas  
à atuação da DPMG

O diagnóstico da Fundação João Pinheiro constatou que várias ações 
perpetradas pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais  
possuem objeto semelhante ou correlato em outras instituições. 

O Projeto Estratégico 4 propõe a realização de inventário de 
programas, projetos e ações com escopo similar, finalizados 
ounão, nas diversas instâncias de poder da Administração  
Pública, com o fito de evitar iniciativas redundantes e  
economizar recursos e, assim, atuar de maneira proati-
va na construção de parcerias com a geração de melhores  
resultados para a sociedade civil.Gerar melhores  

resultados 
para a  
sociedade civil

Levantamento de 
ações correlatas: 
Poderes Constituídos 
e instituições 

Inventário de  
ações internas

Identificação de 
áreas prioritárias
Análise de PGA's, 
parcerias e TAP's
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PROJETO ESTRATÉGICO 4: Inventário de ações correlatas à atuação da DPMG

Em um segundo momento, passou ao estudo 
do Plano Plurianual de Ação Governamental – 
PPAG do Estado de Minas Gerais para o período 
de 2020-2023 e consultou-se as informações 
dos sítios eletrônicos do TJMG, ALMG, MPMG, 
MPF e de outras instituições para averiguar a 
existência de projetos com descrição similar.

A título de exemplo, tem-se o Termo de 
Cooperação Técnica 32/2021 ajustado entre 
a DPMG e a Secretaria de Estado de Justiça e 
Segurança Pública de Minas Gerais – SEJUSP, 
cujo objetivo é propiciar e desenvolver ações 
conjuntas para acesso a direitos no tocante 
aos programas afetos à Política de Preven-
ção Social à Criminalidade. O referido TCT 
só foi possível porque, muito tempo antes, 
a Coordenadoria de Projetos e Convênios –  
CooProC trabalhou na busca de atividades 
congêneres e identificou, junto à SEJUSP, o 
Programa de Prevenção de Conflitos, que pre-
via a realização de sessões de mediação junto 
a um nicho populacional que se identificava 
com o público alvo da Defensoria Pública.

Verificada a sobreposição de ações, a par-
ceria foi firmada para que as mediações feitas 
pelas Unidades de Prevenção à Criminalidade 
fossem encaminhadas para análise e ratifica-
ção da Defensoria Pública e esta, por sua vez, 
também remeteria casos em que identificasse 
a necessidade de mediação na própria comu-
nidade, a serem realizadas pelas equipes das 
Unidades de Prevenção.

Parcerias
Por fim e em síntese, observou-se que a mu-

dança de escopo possibilitou a adoção de nova 
metodologia por meio da qual parte-se da análise 
das áreas de atuação da Defensoria Pública para 
a pesquisa de ações correlatas em outras insti-
tuições, o que resultou em parcerias positivas e 
efetivas, de modo a atender melhor os anseios 
da sociedade com a inarredável racionalização 
de recursos materiais e humanos.

>> Defensoria Vai Até Você
A parceria também propiciou um treina-
mento com o objetivo de esclarecer media-
doras e mediadores do Programa de Pre-
venção à Criminalidade sobre a atuação da 
DPMG, por meio de seminário ocorrido em 
21 de fevereiro de 2019. 
E, ainda, permitiu que as equipes de media-
ção participassem efetivamente do projeto 
“Defensoria Vai Até Você”, executado em 
Santa Luzia/MG, por meio do qual Defenso-
ras Públicas, Defensores Públicos, media-
doras e mediadores deslocavam-se para os 
bairros mais distantes do município para 
prestar assistência jurídica a quem não  
tinha acesso a esse tipo de serviço.

Situação prática

DPMG + Instituições e/ou Poderes: 
55 projetos            17 parcerias 

50 ações correlatas

Após exaustivo trabalho de pesquisa, verifi-
cou-se a existência de 55 projetos e 17 parcerias 
na Defensoria Pública e no cotejo com outras 
instituições e/ou Poderes foram identificadas 50 
ações correlatas que culminaram na celebração 
de termos de cooperação técnica ou parcerias.

CONCLUÍDO





PROJETO  
ESTRATÉGICO

PROJETO  
ESTRATÉGICO 5

O diagnóstico apontou 
clara necessidade de 
se discutir a Delibe-
ração nº 11/2019 para 
reformular a arquite-
tura organizacional da  
Defensoria Pública de  
Minas Gerais e adequá-
-la às atuais demandas 
da sociedade.
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Reformulação da  
Deliberação nº 11/2OO9

Estudos em outras 
Defensorias  
Públicas estaduais

Debates  
internos

Apresentação de 
proposta de  
deliberação ao  
Conselho Superior

Tramitação em  
conjunto com o  
Procedimento 
34/2018

Após debates internos e estudos acerca da 
distribuição dos cargos nas Defensorias Públi-
cas brasileiras – em especial na do Rio de Janei-
ro e na de São Paulo –, a Defensoria Pública-Geral 
apresentou, em 9 de maio de 2019, proposta de 
deliberação perante o Conselho Superior visan-
do a superação dos entraves estruturais identi-
ficados pela Fundação João Pinheiro, que sofreu 
complementação posterior com a inclusão de 
proposta de criação das Defensorias Regionais.

Já no Conselho Superior a proposta de delibe-
ração passou a tramitar em conjunto com o Pro-
cedimento n° 34/2018 que, após a realização de 
consultas à classe, foram reunidos sob a denomi-
nação de Procedimento n° 18/2019, de relatoria 
da Subdefensoria Pública-Geral, e se encontra  
naquele Colegiado para conclusão dos debates e 
final deliberação.

EM ANDAMENTO

Procedimento 
único 18/2019



PROJETO  
ESTRATÉGICO

PROJETO  
ESTRATÉGICO 6

O estudo feito ca-
racterizou o atual ar-
cabouço normativo  
da DPMG como “uma 
colcha de retalhos 
formada por um sem 
número” de delibera-
ções não sistematiza-
das e apontou a neces-
sidade de realização 
de levantamento, aná-
lise e consolidação 
das deliberações na  
forma de Regimento 
Interno.
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Criação do Regimento Interno da  
Defensoria Pública de Minas Gerais

Estudo de  
todo o arcabouço  
normativo

Composição 
de grupo de 
trabalho

21/5/2021

Proposta de deliberação 

A comissão realizou levantamento e estu-
do temático das deliberações do Conselho Su-
perior, estudo da Lei Complementar Estadual  
n° 65/2003, bem como das legislações estadual 
e federal que tratam da organização da Defen-
soria Pública, além de analisar os trabalhos da 
comissão constituída para o mesmo fim em 2010.

Assim, elaborou-se relatório pormenorizado 
com proposta de deliberação, que foi enviado, 
em 21 de maio de 2021, por meio do Memorando  
nº 188/2021, ao Conselho Superior da Defenso-
ria Pública, observando-se a iniciativa norma-
tiva privativa do Defensor Público-Geral quanto 
à matéria.

Realizada a compilação e ordenação nor-
mativa no âmbito da Defensoria Pública-Geral 
e exercitada a iniciativa pelo Defensor Público-
-Geral, a proposição estratégica consistente na 
criação da primeira versão do Regimento Inter-
no está concluída.

Trata-se de instrumento normativo de impor-
tância estruturante para a Instituição, delegada 
a aprovação do texto encaminhado ao Conselho 
Superior à fase de execução do projeto, onde re-
cebeu a denominação de Procedimento 17/2021.

Foi composta comissão para início dos es-
tudos, mas os trabalhos foram paralisados, em 
um primeiro momento, em virtude da tragédia 
de Brumadinho que exigiu a redefinição de prio-
ridades e, em um segundo momento, em razão 
da pandemia da Covid-19 deflagrada em março 
de 2020 no Brasil, ocasionando atraso na apre-
sentação da proposta de regimento interno. Em 
agosto de 2020 as atividades foram retomadas 
com a formalização, por meio da Resolução  
nº 240 da Defensoria Geral, do grupo de trabalho.

Procedimento 17-2021

Conselho Superior

CONCLUÍDO
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ESTRATÉGICO

PROJETO  
ESTRATÉGICO 7
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Para solucionar o problema e criar uma agenda institucional de atendi-
mento em que a assistida e o assistido não dependam, necessariamente,  
da disponibilidade de determinada Defensora ou Defensor Público, o  
presente projeto enfatizou a importância de se diferenciar acolhimento  
de atendimento, bem como ressaltou a necessidade de padronização dos 
horários de atendimento.

Para início da padronização, ajustou-se o horário de funcionamento das 
unidades I e III da Defensoria Pública em Belo Horizonte, visando a unifor-
mização da forma de disponibilidade da prestação dos serviços e maior 
facilidade de acesso a eles.

A Assessoria de Planejamento e Infraestrutura, com o objetivo de cum-
prir o escopo do projeto, procedeu ao levantamento dos dias e horários 
de funcionamento de todas as unidades da Defensoria Pública e, concomi-
tantemente, a Assessoria de Administração Estratégica e Inovação realizou 
reuniões virtuais com as Coordenações locais para a coleta de dados a fim 
de aperfeiçoar o atendimento e padronizar o acesso aos serviços.

Com o prolongamento da pandemia decorrente da Covid-19, foi ela-
borado o Plano de Retomada Gradual das Atividades Presenciais, que  
fixou diretrizes e protocolos para o restabelecimento seguro do expediente  
administrativo interno. 

Criação da agenda  
de atendimento institucional

O diagnóstico realizado pela Fundação João Pinheiro destacou a  
necessidade de criação de agenda institucional que contivesse  
horários padronizados de atendimento das unidades da Defensoria 
Pública de Minas Gerais e dos seus órgãos de execução, respeitadas 
as peculiaridades locais acaso existentes, com ampla divulgação para 
as usuárias e usuários do serviço.

O projeto 
enfatizou a 
importância de 
se diferenciar 

ACOLHIMENTO 
de 
ATENDIMENTO 
e ressaltou a 
necessidade de 
padronização 
dos horários de
atendimento



Coleta de dados
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Nesse Plano de Retomada definiu-se aco-
lhimento como o primeiro contato de cidadãs 
e cidadãos com a Defensoria Pública, oportuni-
dade em que lhe são apresentados os serviços e 
atribuições da Instituição, são fornecidas infor-
mações básicas para o seu devido acesso, como 
horários de funcionamento, lista de documentos 
necessários e até mesmo o direcionamento ao 
atendimento remoto com a disponibilização dos 
respectivos canais de comunicação. E atendi-
mento como orientação jurídica e multidisci-
plinar para a resolução judicial ou extrajudicial 
dos conflitos apresentados.

PROJETO ESTRATÉGICO 7: Criação da agenda de atendimento institucional

• Nessa medida, a agenda de atendimento confe-
riu maior organização e transparência à presta-
ção do serviço público por permitir o acesso à 
Instituição em horários padronizados e previa-
mente definidos, o que incrementou e facilitou o 
atendimento a todas as assistidas e assistidos 
da Defensoria Pública de Minas Gerais.

Tais definições foram um passo importan-
te para a padronização do acesso aos serviços 
da Instituição, que restaram normatizadas na  
Resolução Conjunta DPG/CGDP n° 12/2020 e 
seguintes, que também explicitou (art. 2º) de 
modo uniforme os horários de acolhimento e de 
atendimento ao público procedendo-se, conse-
quentemente, à criação da agenda de atendi-
mento institucional.

Acolhimento
+ 

Atendimento

ACESSO AOS SERVIÇOS



CONCLUÍDO

Padronização do acesso aos serviços 
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PROJETO  
ESTRATÉGICO 8
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Criação do CRC e SAP

A consultoria apontou a necessidade da adoção de vias digitais de 
atendimento ao público, com abrangência e efetividade a custos  
realistas, visando eliminar filas e prestar o melhor atendimento às 
pessoas.

A Fundação João Pinheiro reuniu os seguintes objetivos para a 
execução deste projeto: 

Mapeamento e padronização do processo de atendimento ao público

Implantação do SAP - Serviço de Atendimento Processual

Desenvolvimento, implantação e teste de aplicativo

Operação piloto assistida 

Difusão do modelo



48

CRC - Fala Defensoria 
Dentro do âmbito do CRC – Centro de Relacionamento com a Cidadã ou 

Cidadão foi criado o  Fala Defensoria – atendimento ao público não presen-
cial, por meio de ferramenta de comunicação instantânea. 

Após pesquisa junto aos integrantes da carreira, foi contratado plano 
corporativo em 24/01/2020 (Contrato n° 9241336/2020) para abrigar a de-
manda inicial por aparelhos de telefonia celular, oportunidade em que foram 
entregues 207 celulares para a realização de atendimento. Com a pandemia 
decorrente da Covid-19 a demanda se avolumou e, após aditivo contratual, 
foram entregues às Defensoras Públicas e Defensores Públicos o total de 445 
aparelhos celulares para comunicação com as assistidas e assistidos. 

O projeto atingiu 90% das unidades da Defensoria Pública de Minas 
Gerais, e estima-se, com sua conclusão, economia anual de cerca de 
R$497.000,00 com despesas relativas aos serviços de correio. Esta forma 
de atendimento restou normatizada por meio da Deliberação nº 75/2019 e, 
posteriormente, pela Deliberação nº 139/2020, que revogou a anterior.

App DPMG
Simultaneamente, em janeiro de 2020, foi iniciado o desenvolvimento 

do aplicativo da DPMG pela Superintendência de Tecnologia da Informa-
ção, com auxílio da Assessoria de Comunicação, cujo lançamento se deu 
em 31/08/2020. O App tem por objetivo facilitar e agilizar o acesso de pes-
soas aos serviços ofertados pela Instituição e otimizar o trabalho prestado.  
A ferramenta também permite o acesso a demonstrativos de pagamentos, 
informe de rendimentos, histórico e saldo de férias e consulta de pessoas.

O App se encontra em constante aperfeiçoamento de suas funcionali-
dades, de modo que está em curso o desenvolvimento de recursos como o 
Atendimento Online, Bate-Papo 2.0 e Fala Defensoria 2.0. (FIGURA 8.1)

O projeto atingiu 
90% das unidades 

Estimativa de 
economia anual  
de cerca de

R$ 497 mil 
com despesas  
relativas aos  
serviços de correio. 

PROJETO ESTRATÉGICO 8: Criação do CRC e SAP

O mapeamento e padronização do processo de atendimento ao público se 
deu no bojo do Projeto Estratégico 7. 

Implantação do SAP
No que toca ao SAP –  Serviço de Atendimento Processual simpli-

ficado, conquanto não se trate de ferramenta digital, este serviço foi 
implantado e gerou profundo impacto na redução das filas, bem como 
conferiu maior eficácia e efetividade ao atendimento, vez que conforma 
uma arquitetura de atendimento mais célere às assistidas e assistidos 
da Defensoria Pública. 

Após sua implantação em Belo Horizonte, o SAP vem se expandindo 
para o interior do Estado, pois, apesar da mudança de paradigma, signi-
ficativa parcela da população necessita de atendimento presencial por se 
encontrar em situação de exclusão digital.

Atuação da DPMG em Brumadinho 

O SAP gerou 
profundo
impacto na 
redução 
das filas
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Pacote Office 365 da Microsoft
Com a pandemia, a Defensoria Pública preci-

sou contratar, de imediato, ferramenta de vídeo 
para viabilizar o trabalho remoto, audiências, 
sessões de conciliação e reuniões institucio-
nais. Após pesquisa de mercado, foi contratado 
em 07/08/2020 o pacote Office 365 da Micro-
soft e disponibilizado para uso institucional em 
14/09/2020. 

Também devido à pandemia, as sessões de 
conciliação realizadas internamente pela De-
fensoria Pública foram paralisadas durante os 
meses de abril a junho de 2020 e retomadas em 
julho, sendo em parte virtuais.

•  Cumpridos os objetivos propostos, o presente 
projeto também foi concluído com êxito.

Em 2020, na Capital 

• 370 sessões de conciliação 
resultaram em acordo entre as 
partes, sendo 

35% virtuais

FIGURA 8.1
Imagens da App DPMG

De janeiro a novembro de 2021  
(excluído o período de 17/03 a 20/04, 
em que o Estado de Minas Gerais 
esteve na onda roxa)  
foram realizadas cerca de 

368 sessões de conciliação

300 acordos
81,52%

358 virtuais 
8 parcialmente 
virtuais 
2 presenciais

92,03%  
totalmente virtuais  

94,09%  
total ou  
parcialmente virtuais

CONCLUÍDO
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PROJETO  
ESTRATÉGICO 9

A Fundação João Pi-
nheiro constatou que 
a enorme população 
hipossuficiente do es-
tado de Minas Gerais e 
a vastidão de seu ter-
ritório exigem saber 
quantas Defensoras 
Públicas e Defenso-
res Públicos seriam 
suficientes para o 
atendimento de toda 
demanda e levantou 
a necessidade de es-
tudar e discutir sobre 
a possibilidade e o 
impacto da utilização 
da advocacia dativa 
em consonância e em 
complemento à atua-
ção da Defensoria Pú-
blica.
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Discussão sobre a atuação  
da advocacia dativa

Trata-se de tema bastante controverso e 
complexo, mas que pode permitir o balizamento 
de ações e estratégias da Instituição concernen-
tes à sua própria atuação.

O projeto teve início com profunda pes-
quisa ao acervo documental da Defenso-
ria Pública-Geral, coleta de informações por 
meio de entrevistas internas e junto às De-
fensorias Públicas de outros estados e ao 
Condege, bem como pesquisa por meio dos 
sites das Defensorias Estaduais, Procurado-
ria Geral do Estado, Ordem dos Advogados 
do Brasil e dos Poderes Executivo, Judiciário  
e Legislativo estaduais.

Em Minas Gerais o tema é regulado 
pela Lei Estadual nº 13.166/99  
e pelo Decreto nº 45.898/12. 

Porém, afora tal normatividade, a pesqui-
sa revelou que inexistem dados e informações 
consolidadas sobre o quantitativo de advogadas 
e advogados dativos no estado, sobre o núme-
ro total e efetivo de nomeações pelo Poder Ju-
diciário, por vara judicial, por comarca, ou por 
área de atuação e tampouco sobre o número de 
prestações jurídicas realizadas. O estudo acabou 
por evidenciar, ainda, que a ausência de dados 
sistematizados indica a necessidade de maior 
integração entre instituições e órgãos no estado.

Uma vez realizados o estudo da legislação 
de vigência, a coleta de informações nas mais 
diversas fontes e profunda discussão acerca do 
assunto, concluiu-se que 

a matéria demanda maior 
interlocução entre os  
Poderes e instituições;
é necessário envidar esforços
para a construção de um processo 
ou ferramenta de levantamento 
e sistematização contínuos de 
dados sobre a advocacia dativa  
no estado.

As informações obtidas foram reunidas em 
descritivo e extenso relatório finalizado em no-
vembro de 2020.

 A execução do presente Projeto Estratégico 
esgotou-se com o término do estudo e a con-
fecção de relatório que, inclusive, permitirá e 
qualificará a discussão interna corporis sobre a 
matéria, tudo com vista a eleição de estratégias 
de fortalecimento da atuação institucional.

CONCLUÍDO
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PROJETO  
ESTRATÉGICO 1O
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Base de Conhecimento da DPMG

Criação de banco de petições
Assim, no PGA 2019/2020, a Base de Conhecimento teve início por meio 

do Plano de Ação nº 5 que propôs a criação de banco de petições com foco 
nos plantões. A Resolução nº 292/2019 criou grupo de trabalho que padroni-
zou peças e, em 18/12/2019, foram disponibilizados modelos em sete áreas 
diferentes de atuação.

O PGA 2020-2021 previu, em seu Plano de Ação nº 5, a expansão do 
banco de petições para todas as áreas de atuação e, nesse momento, a 
Instituição já havia amadurecido o entendimento de que as Câmaras de 
Estudos seriam os entes legitimados para a produção institucional de  
conhecimento. 

O estudo demonstrou a necessidade de intercâmbio de informações 
e conhecimento científico entre os órgãos de execução, de modo a 
conformar uma base que pudesse proporcionar maior eficiência na 
atuação institucional.

O processo de 
desenvolvimento 
da Base de 
Conhecimento 
da Defensoria 
Pública foi 
compartimentado 
em ações que  
integraram os 
Planos Gerais de 
Atuação – PGA’s.
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O PGA 2021-2022, em seu Plano de Ação nº 2, reiterou 
o PGA anterior, vez que a construção da Base de Conhe-
cimento mostrou-se bastante complexa por exigir pro-
fundo estudo de peças e documentos. Isso demandou a 
estruturação das Câmaras de Estudos e o engajamento 
das Defensoras Públicas e Defensores Públicos, o que foi 
retardado pela pandemia da Covid-19, que impôs isola-
mento social e obrigou a gestão a redirecionar recursos.

Regularização e criação de novas  
Câmaras de Estudos

As Câmaras de Estudos existentes foram regulari-
zadas e outras criadas. A DPMG passou a contar com  
nove Câmaras de Estudos. 

Coordenação dos trabalhos
O Centro de Desenvolvimento Institucional – CDI passou 

a coordenar os trabalhos das Câmaras, com o intuito de 
torná-las centros de inovação.  Sob a coordenação do CDI, 
os trabalhos se tornaram regulares, com reuniões ordiná-
rias mensais. Todas as petições na intranet foram reade-
quadas à LGPD, atualizadas conforme template aprovado 
e incluídas na Base de Conhecimento, hospedada em di-
retórios do One Drive para agilizar a pesquisa e conferir 
maior segurança às futuras alterações. 

A Base de Conhecimento, lançada em 18 de novembro 
de 2021, pretende superar o antigo “banco de petições” 
e evoluir para modelo perene de compartilhamento mais 
abrangente que, a médio prazo, incluirá modelos de ofí-
cios, rotinas de atuação, listas de documentos e suges-
tões de ferramentas úteis – enfim, todo o tipo de conheci-
mento aplicado à realidade específica de cada área, como 
forma de prestar assessoramento técnico a integrantes 
da carreira, servidoras e servidores, conferindo, assim, 
maior qualidade e eficiência à atuação institucional.

PROJETO ESTRATÉGICO 1O: Base de Conhecimento da DPMG

Câmaras de Estudos
1.  Criminais e Processual Penal

2. Execução Penal

3.  Cíveis, Processual Civil  
e de Direito Público 

4. Tutela das Famílias 

5.  Infância e Juventude 

6.  Institucionais e Estudos  
de Controle de  
Constitucionalidade

7.  Direitos Humanos e  
Tutela Coletiva

8.  Métodos Adequados da  
Solução de Conflitos e  
Atuação Extrajudicial 

9.  Igualdade Étnico-racial,  
de Gênero e de  
Diversidade Sexual

USUÁRIO
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Plano de Capacitação Semestral

No segundo semestre de 2018 a Escola Superior da Defensoria Pública 
– Esdep realizou levantamento sobre os cursos de interesse de servido-
ras, servidores, Defensoras, Defensores e do público externo e definiu o 
calendário de eventos e a grade de cursos de 2019. A iniciativa resultou 
na realização de 79 eventos, que atingiram 4.805 pessoas, significando au-
mento de 92,7% em relação ao ano de 2018. No que se refere ao número de 
eventos, a nova dinâmica de trabalho ocasionou um aumento de 23,4% em 
relação ao ano anterior, como se vê no GRÁFICO 11.1.

Trata-se de previsão de elaboração de agenda ou plano de capacita-
ção semestral pela Escola Superior da Defensoria Pública – Esdep para 
fomento do desenvolvimento humano, em virtude da compreensão de 
que a qualidade da assistência e da prestação de serviços está direta-
mente ligada ao grau de formação de seus profissionais.

GRÁFICO 11.1
Número de EVENTOS realizados entre 2018 e 2021

Nova dinâmica de 
trabalho ocasionou 

+ 23,4% 
em relação ao  
ano anterior

100

80

60

40

20

0
2018 2019

79

2020 2021

64

92 89



58

Com a pandemia da Covid-19 em 2020 e a ne-
cessidade de isolamento social, a Esdep recon-
figurou a forma de realização de seus eventos e 
ingressou fortemente no ambiente virtual, por 
meio da plataforma Teams, com temas de inte-
resse institucional e de toda a sociedade.

PROJETO ESTRATÉGICO 11: Plano de Capacitação Semestral

Defensoras e Defensores Públicos Servidoras e Servidores Estagiárias e Estagiários / Estudantes

Público interno e externo Assprom

2021

MGS

A Escola Superior promoveu um grande nú-
mero de eventos em 2020 aumentando signifi-
cativamente a quantidade de pessoas por eles 
alcançadas. Se em 2019 foram 4.805 pessoas, em 
2020 este número mais que triplicou, atingindo 
15.272 participantes (GRÁFICOS 11.2 e 11.3).

GRÁFICO 11.3
Categoria dos participantes nos eventos entre 2019 e 2021
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GRÁFICO 11.2
Número de participantes entre 2018 / 2021

2019 
79 eventos 
4.805 pessoas 
+ 92,7% em relação a 2018
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A Esdep adotou metodologia consistente na rea-
lização de pesquisa de interesse em abril e outu-
bro de cada ano e, com base no resultado, elabo-
ra a agenda semestral de cursos para o período 
seguinte.

A agenda semestral de cursos revelou-se um su-
cesso e a forma mais eficiente e perene de forma-
ção continuada.
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Novo SIGED 

Do ponto de vista dos relatórios de dados inseridos no SIGED, o diag-
nóstico apontou, inclusive, que o sistema era autoalimentado por pessoas, 
cuja falibilidade conduzia a estatísticas de baixa confiabilidade, e observou 
que ele carecia de funcionalidades básicas, pois não possuía interoperabi-
lidade com os sistemas do Tribunal de Justiça e todos os trabalhos desen-
volvidos só podiam ser realizados fora do ambiente do SIGED.

Já do ponto de vista técnico, a arquitetura do SIGED não permitia mais 
novos desenvolvimentos, seja porque hospedado em ferramentas descon-
tinuadas, seja porque o próprio banco de dados foi construído em momento 
histórico em que ferramentas como chatboot e inteligência artificial (IA) 
não eram difundidas. Além disso, ele foi concebido apenas como repositó-
rio de dados e não como sistema de gerenciamento.

Construção de sistema próprio e novo
A equipe do projeto, almejando conhecer experiências positivas, visitou 

as Defensorias Públicas dos Estados do Pará, Maranhão e Tocantins, que já 
possuíam sistemas de gerenciamento consolidados e considerados refe-
rências nacionais.

Após profunda análise, bem como a edição e iminência de vigência da 
Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, optou-se pela construção de siste-
ma próprio e novo, que contivesse ferramentas totalmente adaptadas à re-
alidade da Defensoria Pública e ao novo regramento de proteção de dados 
pessoais, além de uma arquitetura moderna que permitisse a implementa-
ção no curto, médio e longo prazo de medidas de segurança, confidenciali-
dade, integridade, disponibilidade, autenticidade e automação.

A Fundação João Pinheiro constatou que o Sistema de Gerenciamen-
to da Defensoria Pública – SIGED era extremamente frágil, não aten-
dia plenamente às necessidades das usuárias e usuários do serviço e 
tampouco da Instituição, tratando-se de ferramenta ineficaz.

Optou-se pela  
construção de 
sistema próprio e 
novo, que contivesse  
ferramentas 
totalmente adaptadas 
à realidade da 
Defensoria Pública e 
ao novo regramento 
de proteção de dados 
pessoais.

 Chatboot 
 Software utilizado 
para realizar  
conversas com 
humanos
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PROJETO ESTRATÉGICO 12: Novo SIGED

Sistema Corporativo de Segurança – gerencia todo o fluxo de dados 
da Instituição, com a aplicação de criptografias adequadas à LGPD, uso 
de algoritmos próprios, bem como o gerenciamento de perfis, pessoas, 
dispositivos e demais aplicações conhecidas e reunidas no GERAIS. 

MÓDULOS
•   Institucional – reúne dados relativos ao serviço público e à situação 

funcional de Defensoras Públicas, Defensores Públicos, servidoras e 
servidores.

•  Recursos Humanos – guarda relação com o Institucional; se refe-
re ao gerenciamento de férias, pagamentos e contracheques, cujos 
dados foram importados do sistema existente com algumas adequa-
ções exigidas pela Lei Geral de Proteção de Dados. 

•  Atendimento – engloba os sistemas anteriores SIGED 1.0 e 2.0, que 
conterá o cadastro de pessoas, os registros referentes aos atendi-
mentos presencial e virtual, este também será disponibilizado via 
App, e o “Fala Defensoria”. Pretende-se que o relatório de produti-
vidade da Defensora e do Defensor Público seja alimentado pelos 
módulos de atendimento e de peticionamento.

•  Peticionamento – permitirá a produção de petições diretamente no 
GERAIS com integração ao PJe, JPe, Projudi e SEEU, o que conferirá 
maior celeridade na atuação da Defensoria Pública e melhor gestão 
documental e de informação.

•  Segurança – serve de suporte para módulos anteriores e configura 
camadas de verificação que garantem a confidencialidade de dados 
e informações registrados.

Diante da insuficiência de corpo técnico especializado para o desen-
volvimento de novo sistema, a Defensoria Pública aderiu ao processo de 
contratação de empresa terceirizada, juntamente com o Poder Judiciário 
e Ministério Público mineiros, na qualidade de órgão participante, o que 
viabilizou a contratação de desenvolvedores da área de tecnologia da in-
formação, reforçando o time próprio.

GERAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Assim, o presente 
projeto se propõe à 
concepção, 
arquitetura e 
desenvolvimento 
de novo sistema de 
gerenciamento, 
batizado de 
GERAIS, por se  
considerar  
insuficiente o mero 
aprimoramento do 
então existente.
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USUÁRIO

FIGURA 12.1
Parte do conteúdo da página inicial do “GERAIS – Sistema de Gerenciamento Institucional”

 Big data 
 Grandes conjuntos de 
dados que precisam 
ser processados e 
armazenados.

Interface mais intuitiva e amigável
Além dos módulos do sistema GERAIS houve a substituição da antiga 

URL casa.defensoria.mg.def.br, conhecida como “portal casa”, pelo novo 
portal institucional, subdividido na sua apresentação externa (defensoria.
mg.def.br) e interna (gerais.defensoria.mg.def.br), com interface mais in-
tuitiva e amigável.

O GERAIS é, portanto, sistema de gerenciamento complexo, que extrapo-
la seu predecessor, e está em franco desenvolvimento. Ele será a base 
para que a Defensoria Pública evolua em projetos de altíssimo valor 
agregado voltados para a área de gestão do conhecimento e, em médio 
prazo, viabilizará ações com tecnologias de big data, automação e inte-
ligência artificial.

EM ANDAMENTO
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O Projeto Estratégico 13 
previa a criação do Plano 
de Gestão Documental e da 
Tabela de Temporalidade 
da Defensoria Pública de 
Minas Gerais para permitir 
o saneamento e classifi-
cação de documentos, de 
modo que o processo de 
informatização pudesse 
respeitar os prazos e de-
terminações legais para 
cada documento.

O Plano de Gestão Docu-
mental e a Tabela de Tem-
poralidade estavam pre-
vistos nos Planos Gerais 
de Atuação anteriores ao 
diagnóstico da Fundação 
João Pinheiro, mas não ti-
nham sido executados.
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Criação do Plano de 
Classificação de Documentos e 
da Tabela de Temporalidade

Em 15 de maio de 2019, iniciou-se o presente 
projeto com reunião e visita técnica ao Arquivo 
Público Mineiro e, posteriormente, à Defensoria 
Pública do Estado de São Paulo, que já contava 
com plano de gestão documental em fase avan-
çada, e com quem a Defensoria Pública do Esta-
do de Minas Gerais celebrou Termo de Coopera-
ção Técnica – TCT para cessão dos instrumentos 
de gestão documental e assessoria no desenvol-
vimento dos trabalhos.

A Defensoria Pública também contratou pro-
fissional de área especializada com conheci-
mento em arquivística, gestão documental e da 
informação. 

Foram realizadas reuniões com todas as uni-
dades administrativas da DPMG e com algumas 
Coordenações Regionais para adequação do 
material enviado pela Defensoria Pública de São 
Paulo à nossa realidade, bem como melhor com-
preender que tipo de documentos produzimos, 
com qual finalidade e para qual destinatário, 
além da forma como são manuseados, armaze-
nados e descartados.

O estudo consolidou dados e permitiu a cons-
trução de esboço de tabela única de tempora-
lidade pela especialista, que foi validada pela 
Assessoria Jurídica da Defensoria Pública-Geral.

Em seguida, por meio da Resolução nº 
281/2020, foi criada a Comissão de Gestão de 
Documentos - CGD, que atuou na revisão da ta-
bela de temporalidade e confeccionou o Plano de 
Classificação Documental, sendo ambos aprova-
dos em fevereiro de 2021 e publicados por meio 
da Resolução nº 119/2021, gerando, assim, valoro-
so incremento organizacional à estrutura interna 
da Defensoria Pública de Minas Gerais.

Visitas técnicas 
•  Arquivo Público 

Mineiro 
•  Defensoria  

Pública de SP

Maio/2019

Reuniões internas

Esboço de tabela 
de temporalidade

Contratação de  
profissional na área

Cria a Comissão de  
Gestão de Documentos 

Elaboração do Plano de  
Classificação Documental

Revisão  
da tabela

CONCLUÍDO

Resolução 281/2020

Resolução 119/2021 Aprova



PROJETO  
ESTRATÉGICO

PROJETO  
ESTRATÉGICO 14



DPMG • PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2O18-2O22 • GESTÃO COM RESULTADOS 67

Implantação do SEI

Assim, foi sugerida a implantação e difusão 
do uso do SEI – Sistema Eletrônico de Informa-
ções, desenvolvido pelo Tribunal Regional Fede-
ral da 4ª Região e oriundo do projeto Processo 
Eletrônico Nacional (PEN), coordenado pelo Mi-
nistério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

O diagnóstico apontou que a gestão de informação é um grande desafio  
para a Defensoria Pública, eis que o imenso volume de documentos  
que produz impacta consideravelmente seu fluxo organizacional, 
gera custos à Instituição, além de representar prática ambiental não 
sustentável.

Trata-se de sistema de gestão de informações 
em meio eletrônico em que é possível a virtuali-
zação, produção, edição, assinatura e trâmite 
de documentos e processos, com permissão 
para atuação simultânea por diferentes órgãos, o 
que confere maior celeridade à execução do ato.

Cessão de uso 
Em 28/01/2018 a Defensoria Pública solicitou 

a cessão de uso do SEI ao TRF-4 por meio do Ofí-
cio nº 106/2018, contudo, foi comunicada em res-
posta que as cessões de uso estavam suspensas.

Na busca de alternativas, a Defensoria Pú-
blica negociou junto à Secretaria de Estado de 
Planejamento e Gestão de Minas Gerais a adesão 
ao SEI e formalizou o pleito por meio do Ofício 
nº 569 de 28/10/2018, que restou atendido dias 
depois em documento encaminhado ao então 
Superintendente de Tecnologia da Informação, 
Adriano Otávio Rocha Teixeira.
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Após a capacitação da equipe, o SEI foi implantado já no fim de 2018 
na DPMG, que passou a utilizá-lo enquanto usuária vinculada ao Estado de 
Minas Gerais e, por isso, a ferramenta se restringiu à tramitação automa-
tizada de processos externos, o que otimizou fortemente a tramitação de 
documentos entre a DPMG e o Poder Executivo Estadual.

Remanescia, todavia, a necessidade de implantação do SEI em ambien-
te interno.

A DPMG reiterou a solicitação de cessão de uso do SEI ao TRF-4 por meio 
do Ofício nº 398/2019. E em dezembro de 2019, o Conselho Nacional de De-
fensoras Públicas-Gerais e Defensores Públicos-Gerais – CONDEGE iniciou 
negociação com o TRF-4. Em 31/08/2020 a DPMG insistiu e remeteu novo 
ofício reiterando o pleito que, finalmente, foi aprovado. Assim, em 21/12/2020 
foi assinado o Termo de Cooperação Técnica nº 73/2020 entre a Defensoria 
Pública de Minas Gerais e o TRF-4 para cessão de uso do SEI e, após, a im-
plantação do SEI foi inserida no PGA 2020/2021 (Plano de Ação nº 9).

Adequação da ferramenta
Em abril de 2021 a Defensoria Pública recebeu o SEI do TRF-4 e a  

Superintendência de Tecnologia da Informação deu início ao processo de 
adequação da ferramenta às necessidades da Instituição para viabilizar 
sua implementação (FIGURA 14.1). Criou-se, também, o Comitê Gestor, por 
meio da Resolução nº 243/2021, alterada pela Resolução nº 325/2021, res-
ponsável pela implantação e gerenciamento do Sistema Eletrônico de In-
formações no âmbito da Defensoria Pública de Minas Gerais.

PROJETO ESTRATÉGICO 14: Implantação do SEI

FIGURA 14.1
Página inicial do SEI na Defensoria Pública de Minas Gerais em  
desenvolvimento pela STI

A implantação 
do SEI está 
prevista para 
abril de 2022.

EM ANDAMENTO
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Criação/reformulação do Portal da 
Transparência

 Benchmarking 
 Consiste em processo 
de avaliação de  
órgãos e instituições  
semelhantes para 
compreensão e

 incorporação dos 
melhores 

 desempenhos e/ou 
 aperfeiçoamento  
de seus próprios 
métodos.

A Defensoria Pública de Minas, em um primeiro momento, realizou 
‘benchmarking’ e participou de reuniões com instituições de controle 
(CGE), tendo concluído pela dispensabilidade da construção de novo Por-
tal da Transparência, vez que a reformulação do existente atenderia ao 
escopo do projeto e não engendraria despesas desnecessárias.

Os resultados e indicadores do Planejamento Estratégico, do Plano  
Geral de Atuação - PGA e de outros projetos institucionais foram introduzi-
dos no portal da transparência alocado no site da Instituição.

Os relatórios periódicos e de acompanhamento dos projetos do Plane-
jamento Estratégico também estão sendo divulgados no sistema GERAIS 
e no portal (FIGURA 15.1).

O estudo constatou que a Defensoria Pública de Minas Gerais se apre-
senta de forma transparente, mas sugeriu a criação de novo Portal 
da Transparência para disponibilizar dados financeiros, de gestão e 
informações acerca do Planejamento Estratégico, seus resultados e 
indicadores de desempenho

Concernente aos projetos institucionais, foi inserida relação dos prin-
cipais projetos em aba própria da Coordenadoria de Projetos e Convênios 
– CooProC no GERAIS, bem como o passo a passo para sua formalização. 

Os relatórios anuais de resultados da referida Coordenadoria são publi-
cados na intranet e no portal (FIGURA 15.2).
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PROJETO ESTRATÉGICO 01 – PLANO DE AÇÃO EXTRAJUDICIAL  5  CONCLUÍDO

PROJETO ESTRATÉGICO 02 – CRIAÇÃO DOS NÚCLEOS TEMÁTICOS E DE ATUAÇÃO PROVISÓRIA  5  EM ANDAMENTO

PROJETO ESTRATÉGICO 03 – DEFINIÇÃO DE PRIORIDADES E REQUISITOS MÍNIMOS DE ATUAÇÃO DA DPMG  5  NÃO INICIADO

PROJETO ESTRATÉGICO 04 – INVENTÁRIO DE AÇÕES CORRELATAS À ATUAÇÃO DA DPMG  5

PROJETO ESTRATÉGICO 05 – REFORMULAÇÃO DA DELIBERAÇÃO Nº 011  3

PROJETO ESTRATÉGICO 06 – CRIAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DA DEFENSORIA  5

PROJETO ESTRATÉGICO 07 – CRIAÇÃO DA AGENDA DE ATENDIMENTO INSTITUCIONAL  5

PROJETO ESTRATÉGICO 08 – CRIAÇÃO DO CRC E DO SAP  5

PROJETO ESTRATÉGICO 09 – DISCUSSÃO SOBRE A ATUAÇÃO DA ADVOCACIA DATIVA  5

PROJETO ESTRATÉGICO 10 – BASE DE CONHECIMENTO DA DPMG  5

PROJETO ESTRATÉGICO 11 – PLANO DE CAPACITAÇÃO SEMESTRAL  5

PROJETO ESTRATÉGICO 12 – NOVO SIGED  3

PROJETO ESTRATÉGICO 13 – CRIAÇÃO DO PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS E DA TABELA DE TEMPORALIDADE  5

PROJETO ESTRATÉGICO 14 – IMPLANTAÇÃO DO SEI  4

PROJETO ESTRATÉGICO 15 – CRIAÇÃO/REFORMULAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  5

PROJETO ESTRATÉGICO 16 – CRIAÇÃO DO PLANO DE COMUNICAÇÃO  5

PROJETO ESTRATÉGICO 17 – PROTOCOLO DE ATUAÇÃO DA DEFENSORA E DO DEFENSOR PÚBLICO NAS COMARCAS  4

PROJETO ESTRATÉGICO 18 – OUVIDORIA INSTITUCIONAL  2

PROJETO ESTRATÉGICO 19 – PESQUISA DE SATISFAÇÃO DA ASSISTIDA E DO ASSISTIDO  4

PROJETO ESTRATÉGICO 20 – CRIAÇÃO DO CATÁLOGO DE SERVIÇOS  5

PROJETO ESTRATÉGICO 21 – DIAGNÓSTICO E LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS HUMANOS E INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES  3

PROJETO ESTRATÉGICO 22 – PLANO DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS HUMANOS E INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES  3

PROJETO ESTRATÉGICO 23 – ESCRITÓRIO DE PROJETOS DA DPMG  5

PROJETO ESTRATÉGICO 24 – MAPEAMENTO DOS PROCESSOS CRÍTICOS DE NEGÓCIO  4

PROJETO ESTRATÉGICO 25 – PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  5

PROJETO ESTRATÉGICO 26 – CRIAÇÃO DA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS DA DPMG  5

PROJETO ESTRATÉGICO 27 – CRIAÇÃO DO MODELO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO  5

PROJETO ESTRATÉGICO 28 – PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL  1

PROJETO ESTRATÉGICO 29 – CRIAÇÃO DO PLANO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS  5

PROJETO ESTRATÉGICO 30 – SISTEMA DE GESTÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO  5

Elaborado por: Assessoria de Administração Estratégica e Inovação - Dezembro de 2021

87,33%TAXA DE 
EXECUÇÃO:

Planejamento Estratégico 2018-2023
Relatório de Execução – Dez./2021

20232018

FIGURA 15.1
Relatório de acompanhamento dos projetos do Planejamento Estratégico

FIGURA 15.2
Página 'Projetos, Convênios e Parcerias' do Portal Transparência

•  Diante das medidas adotadas e da 
reformulação do Portal da Transpa-
rência, entendeu-se como atendido 
o objetivo do projeto e o desejo de 
prestação de contas às cidadãs e aos 
cidadãos, contribuintes e também ao 
público interno.

PROJETO ESTRATÉGICO 15: Criação/reformulação do Portal da Transparência

87,33%TAXA DE  
EXECUÇÃO:

CONCLUÍDO
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Criação do Plano de Comunicação

O estudo destacou a necessidade de se intensificar as ações de comu-
nicação social com a criação do Plano de Comunicação da Defensoria 
Pública de Minas Gerais, visando o fortalecimento da marca da Insti-
tuição e sua imagem junto à população.

Procedeu-se ao estudo da atual estrutura da Assessoria de Comunica-
ção da Defensoria Pública que detectou, em síntese, o esgotamento da ca-
pacidade do setor aliada ao aumento vertiginoso de demanda por eventos 
e produção de conteúdo nas mais diversas plataformas. Paralelamente, 
pesquisa realizada em maio de 2018 constatou que o site da Instituição es-
tava defasado, que o tempo de permanência do público durava em média 2 
minutos e 31 segundos, com 57,67% de rejeição.

O Plano de Comunicação criado definiu macro-objetivos e promoveu  
diversas ações (QUADRO 16.1)

Maio de 2018: 
Pesquisa constatou
que o site da DPMG 
estava DEFASADO, 
com tempo médio  
de permanência de  
2min31seg e 57,67% 
de rejeição

Implantação semanal da newsletter  
interna e externa

Implantação do twitter institucional

Padronização de releases e e-mails

Entrevistas à imprensa, parcerias,  
visitas às redações e afins,  
interação com blogueiros e colunistas 

Aplicativo móvel institucional 

Incremento na intranet 

Divulgação e posicionamento de marca 

Clipping

Incremento do setor

Humanização do 
conteúdo

Reformulação do 
portal

Interatividade com  
o público

Inclusão social

Priorização de conteúdo  
no celular 

Impulsionamento das redes 

QUADRO 16.1 
Ações promovidas a partir da definição de macro-objetivos



76

Assim, no período de um ano houve: 

1. Melhorias relativas à estrutura de pessoal da Assessoria de Comunicação

2. Atuação estratégica nas redes sociais
Após a análise de comportamento de usuá- 

rias e usuários e planejamento constante 
de estratégias para expansão da marca em 
todo o estado de Minas Gerais, estratégias 

QUADRO 16.2
Marcos estratégicos do setor Redes Sociais da DPMG - De maio 2019 a dezembro 2021

Redes Sociais 
•  Somente 1 designer 

gráfico/redator 
para produção de 
conteúdos 

MAIO / 2018

•  Grupo no WhatsApp para sugestão 
de pautas, de forma intuitiva, com a 
presença de 2 defensores públicos  
mais  atuantes e 1 defensora pública, 
representante do Gabinete

Cerimonial
• 2 pessoas

de gestão, produção e de marketing digi-
tal foram adotadas a partir de julho de 2018. 
Essas estratégicas ressignificaram a atua- 
ção da DPMG nas redes sociais  (QUADRO 16.2).

MAI.

2018 2019

JUL. AGO.

Implantação do Instagram

Série “Datas Especiais” 
Mensal, desde 2018...

Série “Brumadinho Acordos”
Abr. 2019...

Série 
“Inconstitucional”
Set. 2019...

Série 
“Estágios 
Direito e 
Pós”
Out. 2019...

Atendimento pelo Messenger

Somente Facebook

Atendimento pelo Messenger

Implantação do YouTube

Implantação das Linhas de 
Transmissão Whatsapp / 
Comunicação com  
Defensoras e  
Defensores Públicos

JAN. ABR. SET. OUT. ...
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Séries especiais de posts / conteúdos 

Resultados 
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ABRIL / 2019

Redes Sociais
•  2 profissionais 

dedicados

Cerimonial 
•  3 pessoas

Fotojornalismo/
produção de imagem 
•  1 pessoa

•  Grupo no WhatsApp com 
2 defensoras públicas 
e 1 defensor público 
colaboradores, de modo 
direto, na produção diária

2020 2021

Série “Coronavírus” 
Mar. 2020...

Selo Atuação DPMG  
Jan. 2021...

Selo Serviços 
Gratuitos Jurídicos 
DPMG. Set. 2021...

Elaboração 
“DPMG  
Podcast  
– Direito  
à conversa”

Série “Aqui Tem Defensoria” 
Jan. 2021...

Série “Saber Direito” 
Fev. 2021...

Série “Atividades Jurídicas - 
Produtividade das Defensoras e dos 
Defensores” – Mar. a Ago. 2020...

Série “Lives com Defensoras e 
Defensores” – Abr. 2020 a Set. 2021...

Montagem do 
Guia das Redes 
Sociais DPMG

Implantação do Twitter

Estruturação do setor

Lançamento do novo site DPMG

JAN. MAR. ABR. DEZ. JAN. FEV. SET. OUT. DEZ.

 
















Pandemia Selos especiais facilitadores de 
identificação dos conteúdos Série de podcast

Essa atuação estratégica aumentou a pro-
dutividade dos conteúdos postados pela DPMG 
no Instagram e Facebook entre 2018 e 2021 
(GRÁFICO 16.1).

O Plano de Comunicação fez ampliar, de ma-

neira considerável e espontânea, o alcance da 
Defensoria Pública junto a seguidoras e seguido-
res do interior de Minas Gerais nas mais diversas 
plataformas - Facebook, Instagram, Twitter e 
YouTube (GRÁFICOS 16.2 e 16.3)

Série vídeos 
“Defensoria 
por Elas”
Dez. 2021
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GRÁFICO 16.1
Aumento de produtividade dos conteúdos - Maio 2018 a novembro de 2021

PROJETO ESTRATÉGICO 16: Criação do  Plano de Comunicação

GRÁFICO 16.2
Alcance nas plataformas Facebook e Instagram / Cidades principais - Setembro 2021

Fonte: Facebook Business
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0

GRÁFICO 16.3
Crescimento orgânico de seguidores e interações/atendimentos - 2018-2021
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3. Novo portal
O novo portal da DPMG na web foi imple-

mentado em abril de 2020, ainda sem todas 
as funcionalidades, mas contendo um projeto 
de arquitetura da informação idealizado pela 

O portal segue em desenvolvimento e já 
permitiu apurar que:

•  O índice de rejeição caiu  
drasticamente (QUADRO 16.3)

•  A velocidade de carregamento do site 
aumentou consideravelmente

•  Os usuários acessam com frequência 
as áreas ligadas a informações sobre 
serviços

•   O tempo de permanência no site  
aumentou em 50% (QUADRO 16.3)

•   A versão do novo portal é responsiva e 
amigável para aparelhos celulares

•  Permitiu o aproveitamento constante  
de publicações de notícias com URLs  
amigáveis e indexáveis no Google  
e outros buscadores (QUADRO 16.3 e 
GRÁFICO 16.4)

•  Efetivou integração com o canal da 
DPMG no YouTube

•  Permitiu a implantação de ferramenta 
de pesquisas online para apurar os  
interesses dos cidadãos.

Assessoria de Comunicação, com linguagem 
simples, objetiva e organizada, oferecendo in-
teratividade com a cidadã e o cidadão usuário 
(GRÁFICO 16.4)

PROJETO ESTRATÉGICO 16: Criação do  Plano de Comunicação
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QUADRO 16.3
Estatística de visitação ao site da DPMG  
Google Analitics – Maio/2018 e Set./2021

QUADRO 16.4
E os dados indicam que:

82% da população é potencial assistida  
da Defensoria Pública, de acordo com a renda média

74% demonstram confiança  
na Defensoria Pública

68% da população tem algum tipo de conhecimento  
sobre o serviço da Instituição 

Fontes: CNMP, 2017; FGV, 2019 (GRÁFICO 16.5) 

4. Balizamento das ações
O acompanhamento de indicadores serviu 

de balizamento para as ações e eventuais corre-
ções no que se refere à comunicação social da 
DPMG (QUADRO 16.4).







>>

GRÁFICO 16.4
Interacões/atendimentos mês 
Setembro a novembro/2021

Google My Bussines - Atendimento por mês

9
5
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0
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70
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140

Maio 2018
Taxa de rejeição: 

57,67% 
Duração da sessão:

2min e 31s

Setembro 2021
Taxa de rejeição:

0,78% 

Usuários:

7,1 mil
Sessões:
12 mil

7,4%

Duração da sessão: 
3min e 6s

11,6%

150
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O Plano de Comunicação Social foi criado, mas 
demanda monitoração constante. O acompanha-
mento vem sendo realizado por meio dos Planos 
Gerais de Atuação – PGA’s 2019/2020, 2020/2021 
e 2021/2022, para o atingimento dos resultados 
almejados e garantia do gerenciamento da marca, 
além da consolidação da imagem da Defensoria  
Pública do Estado de Minas Gerais como 
 instituição-cidadã junto ao público externo.

GRÁFICO 16.5
Pesquisa sobre os órgãos do Sistema de Justiça  –  Agosto de 2018 a outubro de 2019

Fonte: “Estudo Sobre a Imagem do Poder Judiciário Brasileiro” – Fundação Getúlio Vargas (FGV) e Instituto de Pesquisas Sociais, 
Políticas e Econômicas (Ipespe), por encomenda da Associação dos Magistrados do Brasil (AMB). 2019.

PROJETO ESTRATÉGICO 16: Criação do  Plano de Comunicação

PERGUNTAS: 
Agora vou citar algumas instâncias e instituições da Justiça e gostaria de saber se o(a) Sr(a) conhece bem, conhece mais ou menos, conhece só de ouvir 
falar OU não conhece?

(PARA QUEM CONHECE PELO MENOS DE OUVIR FALAR) O(a) Sr(a) diria que confia ou não confia no(a)(s) ------------ (LER CADA INSTÂNCIA/INSTITUIÇÃO)

(PARA QUEM CONHECE PELO MENOS DE OUVIR FALAR) Pelo que sabe ou ouviu falar,  o(a) Sr(a) avalia a atuação de cada uma dessas instâncias ou institui-
ções do Judiciário como:

Conhecimento (%) Confiança (%) Avaliação (%)

Defensoria Pública 45 36 19 59 39 38 40 18

Ministério Público 41 36 20 53 45 30 45 21

Tribunal Superior do Trabalho 38 33 29 55 43 33 42 20

Supremo Tribunal Federal 36 40 24 41 57 19 47 29

Tribunal Superior Eleitoral 34 40 26 39 59 22 45 27

Superior Tribunal de Justiça 33 39 28 44 54 22 47 26

Procuradoria Geral da República 28 36 36 45 51 23 47 22

Núcleos ou Centros de Conciliação 22 23 55 45 43 30 38 16

AGU, Advocacia Geral da União 17 24 59 45 40 31 37 13

Superior Tribunal Militar 14 25 60 41 45 27 34 18

Conselho Nacional de Justiça 23 31 46 39 55 20 2447

Conhece bem + Conhece mais ou menos
Conhece só de ouvir falar
Não conhece + NS/NR

Ótimo + Boa
Regular
Ruim + Péssima

Confia
Não Confia

CONCLUÍDO

Acompanhamento
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PROJETO  
ESTRATÉGICO 17

Durante os workshops evi-
denciou-se estratégica a 
padronização, por meio 
da criação de um proto-
colo de atuação, de boas 
práticas pelas Defensoras 
Públicas e Defensores Pú-
blicos no exercício de suas  
atribuições, visando a uni-
formização e otimização 
da atuação institucional.
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Protocolo de atuação 
da Defensoria Pública nas comarcas

O projeto estratégico sugeriu a criação do 
protocolo ou atuação para funcionar com um 
padrão de práticas a serem adotadas pela DPMG 
e já estipulou a escolha de uma área piloto,  
tendo em vista a vasta gama de atribuições da 
Instituição.

1.  Fatiamento em áreas prioritárias e específicas 

2.  Escolha de uma área piloto 

3.  Conhecimento e aprimoramento de metodologia 
a ser replicada

4.  Criação do Protocolo de atuação da Defensoria  
na Defesa dos Direitos das Mulheres em Situação  
de Violência

O grupo de trabalho foi criado e composto pe-
las Coordenadoras dos Núcleos de Defesa da Mu-
lher, por Defensoras Públicas atuantes na área 
(Resolução nº 262/2020) e mais tarde passou 
a contar com uma representante da Correge-
doria-Geral e uma representante da Câmara de 
Estudos de Igualdade Étnico-racial, de Gênero e 
Diversidade Sexual (Resolução nº 296/2021).

O grupo reuniu-se regularmente durante 
mais de um ano e produziu primoroso relatório 
contendo o protocolo de atuação com impor-
tantes recomendações e muitas outras propo-
sições e ponderações de promoção dos direitos 
das mulheres vítimas de violência de gênero.

O objetivo foi atingido, vez que o protoco-
lo elaborado orienta a uma atuação integral, 
sensível e equilibrada relativa à violência de 
gênero, o que auxilia não apenas Defensoras 
Públicas e Defensores Públicos quando de 
sua atuação cotidiana, mas também e princi-
palmente mulheres brasileiras, suas famílias 
e toda a sociedade.

Após análise da realidade institucional, a 
enorme discrepância na atuação relativa ao 
atendimento às mulheres vítimas de violência 
de gênero se evidenciou, motivo pelo qual este 
segmento tornou-se objeto pioneiro do presente 
projeto e foi inserido no PGA 2020-2021 (Plano de 
Ação n° 27) e PGA 2021/2022 (Plano de Ação nº 25)

CONCLUÍDO
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PROJETO  
ESTRATÉGICO 18

A Fundação João Pi-
nheiro verificou a ne-
cessidade de criação 
da Ouvidoria-Geral com 
atuação independen-
te, pois, apesar de já 
estar prevista na Lei 
Complementar Estadual  
nº 65/2003 e no art. 
45 da Deliberação nº 
110/2019, se fazia neces-
sária a criação do cargo 
por meio de lei.
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Ouvidoria institucional 

Em fevereiro de 2019 o grupo de trabalho foi 
criado para estudar a estruturação e atuação 
das Ouvidorias em outras instituições com vista 
à apuração de boas práticas. Visitas técnicas à 
Ouvidoria do Sistema Prisional de Minas Gerais 
e à Ouvidoria do Ministério Público foram reali-
zadas, bem como estudo de impacto financeiro.

Estudo de impacto financeiro

Projeto para alteração da Lei nº 22.790/2017 
(que instituiu as carreiras de Técnico e de Analista  
da Defensoria Pública)

Criação do cargo de 
Ouvidora-Geral ou Ouvidor-Geral

Entretanto, a Lei Complementar Federal nº 
173/2020 proibiu a criação de cargos até o fim de 
dezembro de 2021, o que engendrou a suspensão 
do andamento deste projeto.

Com a retomada dos trabalhos em julho de 
2021, a equipe consultou as Ouvidorias das De-
fensorias Públicas dos Estados do Acre, São 
Paulo e Rio de Janeiro, e elaborou projeto para 
alteração da Lei nº 22.790/2017, que instituiu 
as carreiras de Técnico e de Analista da Defen-
soria Pública, para a criação do cargo de Ouvi-
dora-Geral ou Ouvidor-Geral, que será enviado 
pela Defensoria Pública-Geral ainda no primei-
ro semestre de 2022 para tramitação perante à  
Assembleia Legislativa Estadual.

Visitas técnicas 
•  Ouvidoria do Sistema Prisional de MG 
•  Ouvidoria do Ministério Público

Fevereiro/2019

Criação de grupo de trabalho

Previsão de entrega ao Legislativo:  
1º semestre de 2022

EM ANDAMENTO
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Pesquisa de Satisfação da assistida  
e do assistido 

O estudo destacou que a Defensoria Pública deveria, para se tornar 
referência em atendimento ao público, ouvir de forma sistematizada  
as usuárias e usuários do serviço prestado e sugeriu a criação de  
instrumento de coleta de dados e a realização de pesquisas de satis-
fação semestralmente.

Definição do instrumento e da metodologia
A primeira etapa consistiu na definição do instrumento e da metodolo-

gia de coleta dos dados de satisfação das assistidas e assistidos. Naquela 
oportunidade, foram utilizados terminais de avaliação capazes de obter  
dados quantitativos que continham o questionamento:

“Como você avalia o atendimento?”, 
com as seguintes opções de resposta: ótimo, bom, regular, ruim.

De agosto de 2019 a fevereiro de 2020, 40,9%¹  dos atendimentos rea-
lizados nas 20 unidades da DPMG onde o sistema foi adotado foram ava-
liados, o que significa 47.111 respostas. Desse total, 46.835 atendimentos 
foram considerados ótimo ou bom, o que representa cerca de 99,41%.

¹  O restante dos atendimentos não foi avaliado porque as pessoas atendidas não responde-
ram à pesquisa.

46.835 atendimentos
ÓTIMO ou BOM

  = 99,41%
Ago./2019 a 
Fev./2020 47.111 respostas
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Aferição de pontos fortes e fracos
A segunda etapa adveio da necessidade de criação de pesquisa qua-

litativa de satisfação que permitisse a aferição de pontos fortes e fracos 
da Instituição com o objetivo de direcionar e melhorar a atuação e os 
serviços prestados.

Após estudo de viabilidade técnica e orçamentária, a Diretoria de Desen-
volvimento de Sistemas da Superintendência de Tecnologia da Informação 
criou a primeira versão da pesquisa de satisfação das assistidas e dos as-
sistidos, exclusivamente virtual, lançada em 14 de julho de 2021 no portal da 
Defensoria Pública e que também será disponibilizada via aplicativo.

O sistema direciona, ao final de cada atendimento, a pessoa atendida à 
enquete para avaliar, de forma anônima ou identificada, a qualidade do servi-
ço e das informações prestadas, o tempo de atendimento, entre outros.

PROJETO ESTRATÉGICO 19: Pesquisa de Satisfação da assistida e do assistido 

GRÁFICO 19.1
Taxa de resposta – agosto de 2019 a fevereiro de 2020

GRÁFICO 19.2
Percentual de satisfação – agosto de 2019 a fevereiro de 2020

O sistema 
virtual direciona 
à enquete para 
avaliar a qualidade 
do serviço e 
das informações 
prestadas, 
o tempo de 
atendimento, 
entre outros.

O acompanhamento mês a mês revelou estabilidade, conforme se  
observa nos GRÁFICOS 19.1 e 19.2.
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Segundo dados da Corregedoria-Geral, no período de 8 de julho a 31 de 
dezembro de 2021, se apurou o total 1.514 manifestações por todo o Esta-
do de Minas Gerais, sendo que 81% (1.226 pessoas) demonstrou satisfação 
com os serviços prestados, conforme mostra o GRÁFICO 19.3.

14/julho/2021

Lançamento da  
primeira versão  
exclusivamente 
virtual da Pesquisa 
de Satisfação 
das assistidas  
e dos assistidos
no portal da  
Instituição

Fonte: GERAIS/DPMG - Pesquisa de Satisfação

GRÁFICO 19.3
Pesquisa de Satisfação – MG, Capital e Interior. Jul. a dez. 2021

Minas Gerais Belo Horizonte

TOTAL

1.514

863

1.400

1.200

1.000

800

600

400

200

0
Satisfeito (a)

1.226

707

Insatisfeito (a)

288
166

Em 2021 
1.514 assistidas 
e assistidos 

1.226 pessoas  
demonstraram 
satisfação com 
os serviços 
prestados.

641
519

116

Interior

1.600

As informações obtidas são coletadas pela Corregedoria-Geral da De-
fensoria Pública que procede ao tratamento e acompanhamento dos dados 
mensalmente e adota as medidas necessárias à solução dos problemas.
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Quanto aos itens disponíveis na pesquisa utilizados para lastrearem a 
tomada de decisões e ajustes para a melhoria do serviço, foram extraídos 
os resultados que constam no GRÁFICO 19.4.

A Pesquisa de Satisfação, ferramenta que vem sofrendo constantes ajustes 
para seu aperfeiçoamento, deu voz a cidadãs e cidadãos e serve de fio con-
dutor para a adoção de recursos e políticas institucionais visando o apri-
moramento dos serviços prestados em prol da sociedade mineira.

PROJETO ESTRATÉGICO 19: Pesquisa de Satisfação da assistida e do assistido 

GRÁFICO 19.4
Pesquisa de Satisfação por itens disponíveis - Julho e dezembro/2021

Fonte: GERAIS/DPMG - Pesquisa de Satisfação
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PROJETO  
ESTRATÉGICO 2O

O diagnóstico cons-
tatou a inexistência 
de informações unifi-
cadas, padronizadas 
e de fácil acesso so-
bre os serviços pres-
tados pela Defensoria  
Pública de Minas  
Gerais e sugeriu a 
criação do catálogo 
de serviços a fim de 
melhor informar as 
usuárias e usuários.
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Criação do Catálogo de Serviços

Os trabalhos tiveram início em 2019 com a 
reunião de informações obtidas por meio das 
Coordenações, de visitas às unidades do inte-
rior e pesquisas em sites de outras Defensorias  
Públicas e instituições.

Em fevereiro de 2021 o documento foi finali-
zado e disponibilizado no Gerais e no portal da 

DPMG. Além disso, as Coordenações locais re-
ceberam recomendação por meio do Memoran-
do Circular nº 001/2021 para disponibilizarem o 
Catálogo de Serviços em meio físico às pessoas 
excluídas digitalmente, para que fosse possível 
atingir, com maior alcance, todo público-alvo da 
Defensoria Pública.

CONCLUÍDO
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ESTRATÉGICO

PROJETO  
ESTRATÉGICO 21

A fragilidade de infra-
estrutura de recursos 
humanos, predial e de 
tecnologia das uni-
dades da Defensoria 
Pública de Minas Ge-
rais, sobretudo as do 
interior, evidenciou-
-se durante a pesqui-
sa da Fundação João 
Pinheiro. 
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Diagnóstico e levantamento das 
necessidades de recursos humanos
e de infraestrutura das unidades

O Projeto Estratégico 21 propõe a realização de 
diagnóstico e levantamento das necessidades de 
recursos humanos e de infraestrutura que permi-
ta a verificação do atual cenário das Unidades da 
Defensoria em todo o estado. 

Porém, os trabalhos da equipe foram parali-
sados, em um primeiro momento em virtude da 
tragédia em Brumadinho, que exigiu a redefini-
ção de prioridades; e, em um segundo momento, 
em razão da pandemia da Covid-19, deflagrada 
em março de 2020 no Brasil.

Apesar dos eventos acima mencionados, foi 
concebido um instrumento de coleta de infor-
mações e construída metodologia de trabalho 
que envolveu o esforço conjunto de Assessorias 
da Defensoria Pública-Geral, Superintendên-
cias e Diretorias. As visitas técnicas realizadas 
no período de julho a setembro de 2019 revela-
ram que o instrumento de coleta de informa-
ções e a metodologia de trabalho precisavam 
ser revisados.

Após ajustes, o novo método estabeleceu o 
prévio recolhimento, junto às Superintendên-
cias, Diretorias e Coordenações locais, de todas 
as informações e necessidades da unidade da 
DPMG para instruir o corpo técnico antes mes-
mo da visita de vistoria, o que os preparou para a  
realização de eventuais reparos in loco e per-
mitiu o saneamento de muitas demandas com 
maior celeridade.

A nova metodologia tornou o procedimen-
to mais conciso e célere, gerando economia 
de tempo e de insumos e acabou fundindo, em 
grande medida, os Projetos Estratégicos 21 e 22. 
Tal mudança de perspectiva, com viés anteci-
patório e preventivo, mostrou ser um avanço no 
que concerne à gestão de recursos públicos.

Este projeto ainda se encontra em andamen-
to, vez que objetiva identificar as demandas das 
110 unidades da Defensoria Pública do Estado de 
Minas Gerais e, assim, proporcionar o aprimora-
mento do serviço prestado à população mineira.

O Projeto Estratégico 21 possibilitou o 
diagnóstico, até 30/11/2021: 
712 demandas de recursos humanos  
e de infraestrutura de 51 unidades
que dão cobertura a 161 municípios mineiros
481 relativas à 1ª etapa 
106 relativas à 2ª etapa
125 relativas à 3ª etapa 
As demandas estão sendo avaliadas e atendidas 
no bojo do Projeto Estratégico 22.

EM ANDAMENTO
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ESTRATÉGICO

PROJETO  
ESTRATÉGICO 22

Em complemento ao 
Projeto Estratégico 
21, o estudo sugeriu 
a elaboração de pla-
no de atendimento 
às necessidades de 
recursos humanos e 
infraestrutura, e seu 
respectivo cronogra-
ma, com vista à so-
lução de pendências 
e ao planejamento e 
implementação de 
melhorias junto às 
unidades da Defenso-
ria Pública do Estado 
de Minas Gerais



DPMG • PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2O18-2O22 • GESTÃO COM RESULTADOS 99

Plano de atendimento às 
necessidades de recursos humanos
e infraestrutura das unidades

O atendimento às necessidades de recursos 
humanos e de infraestrutura decorria, de início, 
das visitas técnicas realizadas em cada unidade 
da DPMG. As primeiras visitas se deram nos me-
ses de julho, agosto e setembro de 2019 e abar-
caram 27 unidades da Defensoria Pública. Em 
seguida, as demandas registradas foram compi-
ladas, contudo, a pandemia gerou a paralisação 
das viagens, o que afetou todo o processo de 
atendimento.

A mora na satisfação das necessidades das 
27 primeiras unidades visitadas implicou no 
estabelecimento de nova metodologia, de viés 
antecipatório e preventivo, consequente refor-
mulação de todo o procedimento estipulado no 
Projeto Estratégico 21. Após revisões e ajustes o 
novo método prevê a coleta de informações das 
unidades junto às Superintendências, Diretorias, 
Coordenações e Coordenação local em momento 
anterior à visita, permitindo a solução de algu-
mas demandas de imediato e a preparação do 
corpo técnico para eventuais reparos in loco.

O procedimento se tornou mais conciso e cé-
lere, gerando economia de tempo e de recursos, 
e acabou por reunir os Projetos Estratégicos 21 
e 22, pois foi capaz de mesclar a quase um só 
tempo as fases de diagnóstico e de atendimento 
das demandas.

Com a adoção da nova metodologia, após o ar-
refecimento dos riscos da pandemia, 12 unidades 
foram visitadas em junho e julho e outras 14 nos 
meses de setembro, outubro e novembro de 2021.

Em síntese, o plano de atendimento já contem-
pla o atendimento remoto e regionalizado no que 
concerne ao suporte de TI – tecnologia da infor-
mação e detém, além da metodologia criada, ca-
ráter eminentemente preventivo, com pretensão 
de prever as necessidades antes mesmo que elas 
surjam, e a observância aos requisitos mínimos 
construídos no bojo do Projeto Estratégico 03. 

Do total de 
712 demandas identificadas até 30/11/2021, 
551 já foram avaliadas e satisfeitas. 
De toda sorte, o Projeto Estratégico 22 ainda
se encontra em andamento, pois visa a análise 
e satisfação, à luz dos limites orçamentários e 
dos requisitos mínimos, das necessidades das 
110 unidades da Defensoria Pública do Estado 
de Minas Gerais, de modo que remanescem, 
ainda, 59 por serem visitadas.

EM ANDAMENTO
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Escritório de Projetos da DPMG

Após análise e discussão sobre a proposta da Fundação e sua adequa-
ção às peculiaridades da Defensoria Pública, deliberou-se que o Escritório 
de Projetos dependeria, em um primeiro momento, da criação de Assesso-
ria vinculada à Defensoria Pública-Geral e, em um segundo momento, da 
integração com a Corregedoria-Geral e o Conselho Superior, haja vista a 
necessidade de engajamento institucional na gestão e execução do Plane-
jamento Estratégico.

Assessoria de Administração Estratégica e Inovação 
Para tanto, por meio da Resolução nº 248/2018, ganhou vida a Assesso-

ria de Administração Estratégica e Inovação, já prevista no artigo 6°, IV, h, 
da Lei Complementar n° 65/2003, mas até então inexistente. Trata-se de 
Assessoria de natureza perene e cuja função, em síntese, consiste no as-
sessoramento e monitoração de todos os projetos da Instituição, de modo 
a permitir o desenvolvimento de uma cultura voltada ao planejamento es-
tratégico, gestão e produção de resultados.

Uma vez criada a Assessoria de Administração Estratégica e Inovação, 
esta procedeu à apresentação do Planejamento Estratégico para a Corre-
gedoria-Geral e o Conselho Superior, conferindo destaque à importância 
da corresponsabilidade e à necessidade de orquestração dos processos de 
gestão dos projetos.

A Fundação João Pinheiro levantou o risco de não implementação 
do plano estratégico e pontuou a necessidade de criação de um Es-
critório de Projetos, bem como de suas ferramentas, metodologia 
e modelo de governança, com a responsabilidade de acompanhar 
a execução dos projetos definidos no Planejamento Estratégico e  
produzir indicadores.
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Assessoria de Administração 
Estratégica e Inovação

Coordenadoria de Projetos, 
Convênios e Parcerias

Defensoras/Defensores Públicos

Superintendências

Servidoras/Servidores

Defensoria Pública-Geral

Subdefensoria Pública-Geral

Conselho Superior

Corregedoria-Geral

Comitê de 
Desenvolvimento 

Estratégico

PROJETO ESTRATÉGICO 22: Escritório de Projetos da DPMG

A apresentação do Planejamento 
Estratégico foi seguida de reuniões 
regulares entre os envolvidos para 
maior compreensão de cada projeto 
estratégico e alinhamento das ativida-
des, de maneira que passaram a com-
por o que se denominou “Comitê de 
Desenvolvimento Estratégico”, com 
o que se concluiu o presente projeto.

CONCLUÍDO
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Mapeamento dos processos críticos 
de negócio

Definição dos fluxos de trabalho 
De início, foram definidos como processos-chave os fluxos de trabalho 

da área administrativa, notadamente Superintendências e o Gabinete da 
Defensoria Pública-Geral, em razão de sua natureza estruturante.

1ª ETAPA - SGPSO
Nessa medida, a Superintendência de Gestão de Pessoas e Saúde Ocu-

pacional – SGPSO, por conter processos bastante críticos e ser interligada 
com todo o corpo técnico da Instituição, foi a primeira a ser submetida ao 
mapeamento.

Procedeu-se à análise e elaboração da cadeia de valor da SGPSO  
(QUADRO 24.1), sendo identificadas 25 macrofunções distribuídas pelas 
três Diretorias que a compõe e pela própria Superintendência que, além de 
gerenciá-las, possui fluxos de trabalho próprios.

Este projeto se destina à identificação dos processos críticos e fluxos 
da Defensoria Pública de Minas Gerais e ao mapeamento e otimização 
de processos-chave, de modo a tornar as rotinas mais ágeis e efeti-
vas para que se garantam os resultados almejados pela Instituição. 
Além disso, configura etapa primordial para a viabilidade da implan-
tação do SEI - Sistema Eletrônico de Informações, objeto do Projeto 
Estratégico 14.

25 macrofunções 

82 processos de trabalho
SPGSO 3 Diretorias
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Mapeamento dos processos 
Após o destacamento das macrofunções, 

foram identificados e mapeados 30 processos 
de trabalho na Diretoria de Desenvolvimento e 
Saúde Ocupacional, 28 na Diretoria de Direitos, 
Vantagens e Aposentadoria e 24 na Diretoria de 
Pagamentos, de modo que a SGPSO totalizou 82 
processos de trabalho (FIGURA 24.1).

PROJETO ESTRATÉGICO 24: Mapeamento dos processos críticos de negócio

QUADRO 24.1  
Cadeia de valor da SGPSO

Superintendência de Gestão de Pessoas e Saúde Ocupacional

Gestão de pagamentos Elaboração de 
relatórios, estatísticas  
e demonstrativos

Administração de dados e 
informações de pessoal 
e pagamentos 

Gestão da consignação Elaboração de certidões 
e declarações

Perícia médica e  
saúde ocupacional

Diretoria de Pagamentos

Diretoria de Desenvolvimento e Saúde Ocupacional

Avaliação de 
desempenho

Concessão de licenças e 
afastamentos

Gestão de progressões 
e promoções

Elaboração de relatório 
de Transparência – 
Financeiro

Capacitação e 
qualificação

Recadastramento 
de aposentadas e 
aposentados

Gestão de cargos 
comissionados

Gestão de cessões e 
disposições

Gestão de alocações, 
locações e remoções

Gestão de lista de 
antiguidades

Gestão de 
documentação 
funcional

Elaboração de certidões 
e declarações

Elaboração de relatórios 
de Transparência

Gestão de nomeações, 
posse, admissão e 
exoneração

Gestão de concessão de 
direitos e vantagens

Diretoria de Direitos, Vantagens e Aposentadoria

Gestão de contagem de 
tempo e aposentadorias

Gestão de férias e 
créditos

Elaboração de certidões 
e declarações

Gestão de 
documentação 
funcional

>>  25 macrofunções distribuídas pelas três Diretorias

Formatação final
Seguiu-se, então, para a fase de validação, 

análise e identificação de melhorias com rela-
ção aos fluxos e, para tanto, foram realizadas 14 
reuniões com os respectivos responsáveis, com 
o objetivo de dar a formatação final e mais efi-
ciente aos processos de trabalho, sendo, ao final, 
entregue à SGPSO o resultado do trabalho para 
pronta utilização.
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FIGURA 24.1
Fluxograma de um dos 82 processos de trabalho da SGPSO

2ª ETAPA - STI
Em sequência, procedeu-se ao mapeamento 

dos processos críticos da Superintendência de 
Tecnologia da Informação - STI, área de enorme  
relevância para a Defensoria Pública, com a ado-

TROCAR POR 
MELHOR 

RESOLUÇÃO

ção da mesma metodologia acima explicitada e 
que culminou com a identificação e mapeamen-
to de 36 processos de trabalho (QUADRO 24.2). 

Superintendência de Tecnologia da Informação

Prospecção e padrões – 
Sistemas de informação

Desenvolvimento, 
manutenção e 
implantação de sistemas

Implantação de soluções 
Business Intelligence (BI)

Gestão de projetos

Prospecção e padrões – 
infraestrutura de TIC*

Diretoria de Desenvolvimento de Sistemas e Projetos

Diretoria de Suporte e Administração

Implementão de 
infraestrutura de TIC

Administração e 
monitoramento de 
sistemas

Suporte a usuárias e 
usuários

Administração e 
monitoramente de 
infraestrutura de TIC

Aquisições e 
contratações de TIC

Diretoria de Informação e Dados

Fiscalização de 
contratos de TIC

Gestão de custos  
com TIC

Gestão de política 
de segurança da 
informação

*Tecnologia da informação e comunicação

Gestão de conhecimento 
e governança de dados

QUADRO 24.2  
Cadeia de valor da STI
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PROJETO ESTRATÉGICO 24: Mapeamento dos processos críticos de negócio

3ª ETAPA - SRLI
Findo o estudo junto à STI, passou-se à Su-

perintendência de Recursos Logísticos e Infra-
estrutura - SRLI, setor de grande abrangência 
e importância. Foi aplicada a mesma metodo-
logia das etapas anteriores, o que resultou na 
identificação e mapeamento de 76 processos 
de trabalho, divididos da seguinte forma: 16 
processos de trabalho na Diretoria de Patrimô- 76 processos de trabalho

SRLI 3 Diretorias

Desse total, 7 processos de trabalho foram 
identificados na Diretoria de Informação e Da-
dos, 12 na Diretoria de Desenvolvimento de Sis-
temas e Projetos e 17 na Diretoria de Suporte e 
Administração de Redes.

36 processos de trabalho

STI 3 Diretorias

QUADRO 24.3  
Cadeia de valor da SRLI

Superintendência de Recursos Logísticos e Infraestrutura

Vistorias e relatórios 
técnicos e projetos de 
engenharia e arquitetura

Acompanhamento de 
obras e reformas

Manutenção da 
infraestrutura predial

Gestão de frota

Processos de compras 
de bens e serviços

Diretoria de Transportes, Serviços Gerais e Infraestrutura

Diretoria de Compras e Contratos

Processos de 
contratação, aditivos, 
prorrogações

Gestão de bens móveis

Locação e cessão 
onerosa de imóveis

Gestão e fiscalização de 
contratos de locação

Gestão do Almoxarifado 
Central

Diretoria de Patrimônio e Almoxarifado

Gestão patrimonial Logística Gestão e fiscalização de 
contratos

Gestão de 
correspondências e 
encomendas

Gestão documental e 
arquivística

Transporte de cargas e 
pessoas

Serviços gerais 
de limpeza, copa, 
conservação e portaria

Gestão e fiscalização de 
contratos

nio e Almoxarifado, 16 na Diretoria de Compras 
e Contratos e 44 da Diretoria de Transportes, 
Serviços Gerais e Infraestrutura (QUADRO 24.3).

Recrutamento, 
capacitação e gestão  
de pessoas
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4ª ETAPA – Gabinete da Defensoria Pública-Geral

Já no Gabinete da Defensoria Pública-Geral 
foram identificados e mapeados 63 processos 
de trabalho, sendo 9 atinentes à Chefia de Ga-
binete, 13 da Assessoria Jurídico-Institucional, 
14 da Assessoria Institucional, 14 da Assessoria 
de Planejamento e Infraestrutura, 7 da Assesso-
ria de Administração Estratégica e Inovação e 6 
processos de trabalho referentes a apoio admi-
nistrativo (QUADRO 24.4).

63 processos de trabalho

Gabinete/DPG

Chefia de Gabinete  
4 Assessorias 
Apoio administrativo

QUADRO 24.4 
Cadeia de valor do Gabinete/DPG

Gabinete da Defensoria Pública-Geral

Apoio às Coordenações  
e Defensoras e 
Defensores Públicos

Elaboração e 
instrumentalização de 
Resoluções Normativas

Relações institucionais

Acompanhamento 
de procedimentos 
disciplinares

Assessoria Institucional

Assessoria Jurídico-Institucional

Atuação em conflitos 
de atribuição e 
ajustamentos

Análise e deliberação 
sob atuação finalística e 
movimentações

Análise e deliberação 
em negativas de 
atendimento

Suporte jurídico à 
Defensoria Pública-
Geral e Subdefensoria 
Pública-Geral

Gestão estratégica de 
pessoas

Assessoria de Planejamento e Infraestrutura

Gestão estratégica 
financeiro-orçamentária

Gestão estratégica 
de tecnologia da 
informação

Gestão estratégica  
de compras, contratos 
e bens

Relações político-
institucionais

Relações públicas e 
Cerimonial

Gestão do Catálogo de 
Serviços

Apoio administrativo

Controle e emissão de 
certidões de plantão

Analise e deliberação 
sob locações

Relacionamento com 
órgãos de controle

Procedimentos 
disciplinares internos

Elaboração e gestão de 
estratégia institucional

Assessoria de Administração Estratégica e Inovação

Gestão de projetos Gestão de indicadores 
e metas

Elaboração de relatórios 
periódicos
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PROJETO ESTRATÉGICO 24: Mapeamento dos processos críticos de negócio

QUADRO 24.5  
Cadeia de valor da SPGF

Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças

Elaboração do 
Planejamento Plurianual 
da DPMG

Elaboração do 
planejamento e 
orçamento anual da 
DPMG

Planejamento de gastos

Execução orçamentária

Diretoria de Planejamento, Orçamento e Modernização Administrativa

Diretoria de Finanças, Pagamento e Contabilidade

Acompanhamento 
financeiro

Acompanhamento 
orçamentário

Contabilidade pública 
e geração de relatórios 
fiscais

Apoio à gestão na 
prestação de contas

Foram identificados e mapeados, ao cabo do 
trabalho desenvolvido até o mês de novem-
bro de 2021, quando se deu o fechamento des-
ta matéria, as Superintendências e o Gabinete 
da Defensoria Pública-Geral, o que totalizou  
273 processos de trabalho, todos submetidos à 
avaliação e revisão para incremento e celeridade 
no exercício da gestão pública.

16 processos de trabalho

SPGF 2 Diretorias

273 processos de trabalho 

submetidos à avaliação e revisão 
para incremento e celeridade no 
exercício da gestão pública

5ª ETAPA – SPGF
A última superintendência a ser mapeada foi 

a Superintendência de Planejamento, Gestão e 
Finanças. O estudo identificou e mapeou 16 pro-
cessos de trabalho, sendo 9 na Diretoria de Pla-
nejamento, Orçamento e Modernização Adminis-
trativa e 7 na Diretoria de Finanças, Pagamento e 
Contabilidade (QUADRO 24.5).

EM ANDAMENTO





PROJETO  
ESTRATÉGICO

PROJETO  
ESTRATÉGICO 25
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Plano Diretor de Tecnologia da 
Informação

O estudo realizado constatou que grande parte das ações previstas no 
Planejamento Estratégico exigia soluções de Tecnologia da Informa-
ção e Comunicação – TIC e, por isso, havia a necessidade de desenvol-
vimento do Plano Diretor de Tecnologia da Informação.

O Plano Diretor pressupôs a realização de diagnóstico da área de tecno-
logia da informação na Defensoria Pública, com a definição das prioridades 
e criação de um modelo sólido de governança, além de conter a respectiva 
previsão orçamentária.

Dos 30 projetos 
estratégicos, 
7 estão diretamente 
ligados à área de TI

Aprimoramento das tecnologias e ferramentas 
Como é de conhecimento geral, a área da tecnologia da informação é hoje 

a que tem maior potencial de transformação de uma instituição. E duran-
te as entrevistas e os trabalhos de elaboração do Planejamento Estratégico 
evidenciou-se grande anseio das Defensoras Públicas e Defensores Públicos 
pelo aprimoramento das tecnologias e ferramentas utilizadas na DPMG.

Não sem razão, dos 30 projetos estratégicos 7 estão diretamente liga-
dos à área de TI e outros tantos exigem ferramentas tecnológicas para oti-
mizar ou até mesmo viabilizar seus resultados.
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Com tal cenário, imperiosa a estruturação da Superintendência de Tec-
nologia da Informação da DPMG, que levou à inclusão do Plano Diretor 
de Tecnologia da Informação no PGA 2019/2020, que pretendia, a partir 
de um diagnóstico da área e aliado à definição de objetivos estratégicos,  
observar as principais oportunidades de incremento do setor e elencar 
demandas e necessidades a serem atendidas para que a STI estivesse to-
talmente alinhada ao desejo estratégico da Instituição.

O diagnóstico do Superintendente da STI foi apresentado à Defensoria 
Pública-Geral em 19/11/2019. Após, definiram-se as áreas prioritárias de 
infraestrutura, governança e sistemas que balizaram ações posteriores 
(QUADRO 25.1).

O Plano Diretor de  
Tecnologia da  
Informação foi criado, 
está sendo executado 
e representa grande 
avanço para a  
Defensoria Pública 
do Estado de Minas 
Gerais.

PROJETO ESTRATÉGICO 25: Plano Diretor de Tecnologia da Informação

Gestão de  
serviços de TI
•  Contratação de 

empresa de  
prestação de  
serviços de  
Service Desk para 
atuar no suporte 
aos usuários

Governança de TI
•  Contratação de  

recurso para atuar  
na área da  
governança de TI

•  Criação e  
disponibililização  
do modelo de  
Governança

Site
•  Desenvolvimento  

do projeto do novo 
site institucional  
a partir do conteúdo 

 e dos layouts 
 elaborados pela 

Assessoria de 
Comunicação

Ações balizadas a partir 
do diagnóstico da STI

•  Reestruturação das 
Diretorias da STI

•  Recrutamento de 
novos servidores

•  Implementação de 
processos de  
governança

•  Atualização do site 
institucional

•  Contratação do 
pacote Office 365

•  Desenvolvimento  
do aplicativo DPMG

•  Política de  
Segurança da  
Informação

QUADRO 25.1 
Áreas prioritárias e ações 

ÁREA/ATIVIDADES

EM ANDAMENTO





PROJETO  
ESTRATÉGICO

PROJETO  
ESTRATÉGICO 26

A Fundação João Pi-
nheiro identificou 
exíguo arcabouço nor-
mativo afeto ao tema 
gestão de pessoas 
e, por isso, sugeriu a 
criação de uma polí-
tica de recursos hu-
manos que contenha 
normas, diretrizes, 
modelo de governan-
ça, processos de ges-
tão e responsáveis, a 
ser consolidada em 
um único instrumen-
to, e que contemple 
servidoras, servido-
res, Defensoras Pú-
blicas e Defensores 
Públicos.
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Criação da Política de  
Recursos Humanos da DPMG

O grupo de trabalho, após detido estudo, op-
tou por consolidar a matéria em um documento 
denominado Política de Recursos Humanos da 
DPMG e o disponibilizou, em outubro de 2020, no 
Gerais para consulta e acesso internos.

 O documento define, de forma clara e trans-
parente, a estrutura normativa e organizacional 
da Defensoria Pública, permitindo maior com-
preensão dos direitos e deveres de cada pessoa 

integrante da Instituição, bem como explicita 
a estrutura da Superintendência de Gestão de 
Pessoas e Saúde Ocupacional - SGPSO e seus 
principais processos.

Com a veiculação do documento, está 
cumprido o escopo do presente projeto con-
sistente na criação da política de recursos 
humanos da Defensoria Pública do Estado de 
Minas Gerais.

CONCLUÍDO



PROJETO  
ESTRATÉGICO

PROJETO  
ESTRATÉGICO 27

A pesquisa destacou 
o quão importante 
são os instrumen-
tos de aferição de 
desempenho de De-
fensoras Públicas, 
Defensores Públicos, 
servidoras e servido-
res da Instituição.
Assim, o projeto em 
questão vislumbra a 
criação de modelo de 
avaliação de desem-
penho e sua conse-
quente implementa-
ção, para obtenção 
de indicadores ca-
pazes de nortear as 
políticas e práticas 
internas.
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Criação do Modelo de Avaliação 
de Desempenho 

Já de início, a Assessoria de Administração 
Estratégica e de Inovação procedeu à alteração 
do escopo do projeto, vez que a criação de um 
novo modelo divorciado das práticas já adotadas 
não se mostrou necessária, e estabeleceu como 
objetivo a realização de diagnóstico e aprimo-
ramento das práticas já em curso na Instituição 
para aferição de desempenho e produtividade.

A análise da produtividade e a avaliação de 
desempenho são matérias diretamente afetas 
à Corregedoria-Geral da Defensoria Pública, a 
quem foi atribuída a execução do projeto. Des-
sa feita, a Corregedoria-Geral instaurou proce-
dimento próprio que, após profunda análise do 
tema, produziu relatório entregue em dezembro 
de 2020 à Subdefensoria Pública-Geral.

No que concerne às Defensoras Públicas 
e Defensores Públicos, a Corregedoria-Geral 
entendeu que existem diversos mecanismos 
internos, previstos na LCE nº 65/2003 e em 
deliberações do Conselho Superior, que permi-
tem o acompanhamento da vida funcional com 
relação ao cumprimento das normas adminis-
trativas, dos objetivos institucionais da DPMG e 
dos seus deveres legais, sempre respeitados os 
limites da independência funcional.

No que tange às servidoras e servidores, a 
Corregedoria-Geral concluiu ser exigível que a 
DPMG reafirme sua autonomia administrativa 
e funcional e desenvolva instrumento próprio 
de avaliação, mediante edição de deliberação 
pelo Conselho Superior da DPMG, que tenha 
como fundamento de validade a Lei Estadual  
nº 22.790/2017, que institui as carreiras de  
Técnico da Defensoria Pública e Analista da  
Defensoria Pública e dá outras providências, 
porquanto ela já mencione tal avaliação.

Após ajustes, o resultado do projeto e a pro-
posta de deliberação foram encaminhados pela 
Defensoria Pública-Geral e Corregedoria-Geral  
de forma conjunta por meio do Memorando 
167/2021 ao Conselho Superior onde foi autuado 
como Procedimento nº 09/2021.

O procedimento nº 09/2021 tramitou regu-
larmente e culminou na Deliberação 174/2021, 
que instituiu a avaliação periódica de desempe-
nho individual da servidora e do servidor público 
na Defensoria Pública, publicada em 26/05/2021.

CONCLUÍDO



PROJETO  
ESTRATÉGICO

PROJETO  
ESTRATÉGICO 28

O diagnóstico indicou 
necessária a realiza-
ção de pesquisa de 
clima organizacional 
para a construção de 
indicadores acerca da 
qualidade e do am-
biente de trabalho, de 
modo a fornecer insu-
mos e condições para 
sua melhoria.
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Pesquisa de clima organizacional

De início, o grupo precisou decidir se a pes-
quisa de clima organizacional seria realizada pela 
própria Instituição, a exemplo da Defensoria Pú-
blica do Rio Grande do Norte, ou por meio de con-
tratação de empresa especializada, como ocorreu 
na Defensoria Pública do Rio Grande do Sul.

Enquanto indefinido o caminho a ser se-
guido, a DPMG buscou aferir, em dezembro de 
2019, a satisfação de assistidas e assistidos 
com o atendimento prestado. Assim, diante da 
aproximação do Natal, foi montada uma árvo-
re cujos galhos continham pequenas folhas de 
papel para preenchimento com observações e 
opiniões sobre o serviço de atendimento. Con-
tudo, para a surpresa do grupo de trabalho, a 
maioria das anotações foi feita por funcionárias 
e funcionários da Instituição.

A ação que continha a intenção e roupagem 
de pesquisa de satisfação das usuárias e usuá-
rios do serviço se descortinou, embora tímida, 
verdadeira pesquisa de clima organizacional.

O grupo de trabalho procedeu a pesquisas, 
inclusive orçamentárias e, após obtidas as 
respostas, verificou a necessidade de meto-
dologia e conhecimento específicos para a 
elaboração e aplicação de pesquisa de clima 
organizacional, bem como para o tratamento de 
dados e análise de resultados e concluiu que a 

DPMG não teria condições de suprir, por si só, 
tal demanda. Assim, optou-se pela contratação 
de empresa especializada procedendo-se à 
pesquisa de mercado.

Entrementes, em março de 2020, em virtu-
de da pandemia da Covid-19, medidas sanitá-
rias e de distanciamento social foram adota-
das e a Defensoria Pública passou a funcionar 
presencial e remotamente. Diante da situação 
de anormalidade que perdurou até o momen-
to do fechamento deste relatório, haja vista o 
surgimento de novas cepas do vírus, a realiza-
ção da pesquisa foi suspensa para evitar que 
seu resultado fosse apenas e tão somente re-
flexo da realidade engendrada pela pandemia.

EM ANDAMENTO



PROJETO  
ESTRATÉGICO

PROJETO  
ESTRATÉGICO 29
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Criação do Plano de Captação 
de Recursos

Evidenciou-se, durante o diagnóstico, a limitação orçamentária da 
Defensoria Pública de Minas Gerais, obstáculo direto à realização de 
ações transformadoras e de grande alcance, e a consequente necessi-
dade de criação do Plano de Captação de Recursos.

Um dos escopos do projeto consistia na contratação de empresa 
de consultoria especializada em finanças públicas e gestão de gasto 
governamental para realizar levantamento das despesas da DPMG e es-
tudo de possíveis fontes de captação de recursos. Entretanto, tal hipó-
tese foi descartada diante da possibilidade de execução do projeto pela 
própria Instituição. 

Além disso, o segundo escopo – levantamento e redução das despesas 
da Instituição – foi afastado não pela sua importância, que é flagrante, mas 
por não guardar identidade com o objeto principal do projeto. A DPMG, que 
já conta com equipe técnica responsável pela análise e aplicação da verba 
orçamentária e a direciona conforme suas necessidades e prioridades, en-
tende que a racionalização qualificada de gastos públicos é imprescindível 
e merece ser contemplada e melhor trabalhada em projeto próprio.

DPMG já conta com 
equipe técnica  
responsável pela
análise e aplicação da 
verba orçamentária
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•  Recursos advindos dos honorários de 
sucumbência recebidos pela DPMG nos 
processos judiciais 

 Criação da Central de Honorários

• Recursos advindos de emendas parlamenta-
res e transferências voluntárias, etc. 

 Criação do Banco de Projetos

• Realização de parcerias com entes públicos 
para cessão de recursos de pessoal, espaço 
físico, serviços, tecnologia, conhecimento 
etc., sem ônus 

 Termo de Cooperação Técnica  

PROJETO ESTRATÉGICO 29: Criação do Plano de Captação de Recursos

Levantamento de eventuais fontes
Com o escopo bem delineado, foi feito o le-

vantamento de eventuais fontes de financia-
mento e optou-se, dentro do que se concebeu 

por factível e viável, por eleger três formas de 
captação de recursos, conforme pode ser visto 
no QUADRO 29.1. 

QUADRO 29.1 
Formas de captação de recursos

Central de Honorários 
Estrutura para executar os honorários 
de sucumbência fixados judicialmente  
em favor da DPMG, de maneira  
centralizada e com abrangência estadual.

CONCLUSÃO
O Plano de Captação de Recursos foi 
concebido e criado com base nestes 
três pilares e com isso está encerrado  
o Projeto Estratégico nº 29, vez que cum-
pridos todos os seus objetivos. Mas vale 
a pena tecermos algumas considerações 
sobre cada um deles e consignar que já 
se encontram em fase de execução.

Central de Honorários
Diante da inexistência de política de incentivo 

à cobrança e execução de honorários sucumben-
ciais, do baixo controle sobre os depósitos, sua 
origem e do desconhecimento acerca da corres-
pondência entre os valores depositados e o mon-
tante realmente devido, foi feito benchmarking 
com outras Defensorias Públicas para compre-
ensão de vantagens, métricas, falhas e melhores 
práticas utilizadas, por meio do que se descobriu 
que a concentração da atividade em um único se-
tor gerou significativo aumento de arrecadação 
de honorários e facilitou o controle da cobrança 
e dos depósitos.

Concluiu-se, então, pela necessidade de 
criação da Central de Honorários (Plano de  
Ação nº 2 do PGA – Plano Geral de Atuação 
2020/2021), que consiste em estrutura criada 

nos mesmos moldes das existentes nas Defen-
sorias Públicas da Bahia, Ceará, Mato Grosso e 
Tocantins, para executar, de maneira centrali-
zada e com abrangência estadual, os honorá-
rios de sucumbência fixados judicialmente em 
favor da Defensoria Pública mineira, evitando, 
desse modo, a perda de recursos e desonerando 
a Defensora Pública ou Defensor Público, sem 
retirar-lhes a iniciativa caso tenham interesse.
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Termo de cooperação técnica
A Defensoria Púbica sempre celebrou parce-

rias com o Poder Público e entidades capazes de 
fornecer bens, serviços e recursos, sem repre-
sentar transferência direta de capital, o que tem 
permitido o incremento da capacidade e quali-
dade do trabalho, com significativa economia de 
verba orçamentária.

Nessa medida, foi inserido no PGA – Plano 
Geral de Atuação 2021/2022 o Plano de Ação nº 
23 – Atendimento avançado aos assistidos e as-
sistidas, que consiste na criação de modelo de 
posto de atendimento, e sua implementação, 
em parceria com municípios que não sejam 
sede de comarca onde a unidade da DPMG está 
instalada, para permitir o atendimento remoto 
a assistidos e assistidas. E, paralelamente, a 
CooProC - Coordenadoria de Projetos, Convênios 
e Parceiras, como forma de incentivar Defenso-
ras Públicas e Defensores Públicos a promover 
parcerias em suas unidades, adotará política de 
divulgação continuada daquelas já existentes.

A criação do Banco de Projetos 
para Captação de Recursos está 
prevista no PGA 2021/2022, 
Plano de Ação nº 1, e encontra-se 
no início de sua execução.

Banco de Projetos 
É, em síntese, um elenco de projetos estrutu-

rados e prontos para serem apresentados ante 
a disponibilidade de recurso público externo. 
Isso por que Poderes e órgãos públicos divulgam 
editais para seleção de projetos, mediante ces-
são de verba de financiamento. Portanto, para 
que a Defensoria Pública possa inscrever um 
projeto, ele precisa preexistir e ter todos os seus 
termos e requisitos formais atendidos. O projeto 
vencedor da concorrência é executado e a insti-
tuição capta a verba de financiamento.

O Banco de Projetos permitirá a captação de 
recursos por meio de convênios/emendas par-
lamentares do Poder Legislativo e de recursos 
oriundos de fundos e entidades financiadoras.

•  Parceria com os Supermercados Verdemar 
 Fornecimento de alimentação às  

assistidas e aos assistidos da DPMG

•  Parceria com a Defensoria Pública de SP 
 Compartilhamento de conhecimento  

e de artefato de gestão documental

•  Parceria com a Defensoria Pública de  
Tocantins 

Cessão tecnológica do Sistema de  
Votação Eletrônica

• Parcerias para fornecimento de espaços para 
eventos (salões, auditórios, ginásios, etc.) e 
divulgação dos eventos da Defensoria (Jornal 
do Ônibus, espaço publicitário em rádios e TVs)

•  Convênios com prefeituras 
Cessão de recursos humanos

•  Convênio para cessão de imóveis 
Estruturação de unidades da DPMG

Exemplos de parcerias via termo de 
cooperação técnica e/ou convênios 
celebrados para fins ilustrativos

CONCLUÍDO



PROJETO  
ESTRATÉGICO

PROJETO  
ESTRATÉGICO 3O

O estudo verificou 
que o controle orça-
mentário da DPMG 
carecia de moder-
nização e sugeriu o 
desenvolvimento de 
um software que pu-
desse conferir maior 
celeridade e profis-
sionalismo à gestão 
financeira.
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Sistema de gestão e controle 
orçamentário

Contudo, logo de início, o grupo de trabalho 
identificou que a fragilidade da DPMG não se re-
feria à gestão, mas sim à produção de dados de 
controle financeiro e orçamentário, vez que to-
dos os fluxos financeiros e orçamentários da Ins-
tituição se encontravam no SIAFI – Sistema Inte-
grado de Administração Financeira, ferramenta 
também utilizada pelo Poder Executivo Estadual, 
TJMG, MPMG e outros.

Trata-se de plataforma bastante eficiente e 
tratada como um bom referencial em outros Es-
tados da Federação, não se mostrando razoável 
o desenvolvimento de sistema próprio, que de-
mandaria tempo e consumiria recursos precio-
sos. Por outro lado, o SIAFI não produzia relató-
rios, estatísticas e outros tipos de informações 
analíticas, o que exigia da DPMG a manutenção 
de planilhas de controle.

Sistema de business intelligence
Entretanto, ciente dessa limitação, a Secre-

taria de Estado da Fazenda, gestora do SIAFI, 
desenvolveu a plataforma “Armazém de Infor-
mações do SIAFI”, que consiste em um sistema 
de business intelligence em que é possível tra-
balhar a base bruta de dados de qualquer siste-
ma a fim de, justamente, obter dados analíticos, 
estatísticos e relatórios em qualquer tempo e 
situação. E mais, a Defensoria Pública já possuía 
acesso a esta plataforma por meio de contrato 
vigente com a Prodemge.

Treinamento
Com o intuito de entender e 

desenvolver soluções para o me-
lhor uso da ferramenta e, por con-
sequência, atender aos objetivos 
apresentados, a DPMG promoveu o 
treinamento em agosto de 2020 de 
profissionais da área administrati-
va junto à Prodemge, que passaram 
a atuar como multiplicadores den-
tro da própria Instituição.

Assim, o SIAFI e a plataforma “Armazém de Infor-
mações do SIAFI” compõem o seguro e eficaz sis-
tema de gestão e controle orçamentário da Defen-
soria Pública de Minas Gerais.

CONCLUÍDO



PROJETO  
ESTRATÉGICO
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A execução do I Planejamento Estratégico da Defensoria Pública do Es-
tado de Minas Gerais revelou-se tarefa desafiadora por uma série de fa-
tores estruturais e culturais de revelo, mas um deles, inesperado, obrigou 
à alteração de muitos projetos estratégicos, o que torna a conclusão do 
trabalho dentro dos prazos estabelecidos uma conquista ainda maior.

A pandemia da Covid-19, que atingiu o Brasil em março de 2020, ocasio-
nou perdas humanas e prejuízos sociais imensuráveis e, inarredavelmente, 
impactou a execução dos projetos estratégicos porque alterou, quiçá de 
maneira irreversível, a forma de nos relacionarmos na vida e no trabalho, 
assim como o modo de prestação de assistência jurídica pela Defensoria 
Pública às nossas assistidas e assistidos.

Procedeu-se, então, à mudança do curso previamente traçado para 
permitir a efetivação dos projetos e com isso adveio o aprendizado de que 
todo planejamento estratégico inteligente é sempre flexível e adaptável.

Hoje, a Defensoria Pública está pronta para o II Planejamento Estraté-
gico, cujo estudo diagnóstico está em vias de contratação para ser exe-
cutado durante os anos de 2023 a 2025. O prazo de execução e conclusão 
dos projetos estratégicos foi reduzido para 3 anos para que os objetivos 
estratégicos não percam atualidade e garantam maior efetividade.

Isso demonstra a adesão da Defensoria Pública à cultura de gestão pú-
blica estratégica e de prévio planejamento de recursos, de despesas e de 
processos de trabalho, o que, ao fim e ao cabo, possibilitará a assistência 
jurídica integral, gratuita e de extrema qualidade à população mineira hi-
possuficiente.

Por fim, agradecemos profundamente a todas e todos que, de alguma 
forma, contribuíram para a execução do I Planejamento Estratégico e, as-
sim, pavimentaram o caminho para sermos a Defensoria Pública referência 
do Brasil em atendimento ao público e em gestão.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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FICHA TÉCNICA

Planejamento Estratégico 2018-2022

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Sede: Rua dos Guajajaras, 1707. Barro Preto. CEP: 30180-099 
Belo Horizonte/MG

www.defensoria.mg.def.br 
Facebook / Instagram: com/defensoriamineira 
YouTube: c/defensoriamineira

Defensoria Pública-Geral:
Gério Patrocínio Soares – biênios 2018-2020 e 2020-2022
Christiane Neves Procópio Malard – biênios 2014-2016 e 2016-2018

Subdefensoria Pública-Geral:
Nikolas Stefany Macedo Katopodis – biênio 2021-2022 
Marina Lage Pessoa da Costa – 13/01/2019 a 19/02/2021 
Luciana Leão Lara Luce – 03/07/2018 a 12/01/2019
Wagner Geraldo Ramalho Lima – biênios 2012 a 2018

Corregedoria-Geral: 
Galeno Gomes Siqueira – biênio 2020-2022 
Flávio Nelson Dabes Leão – biênio 2018-2020  
Ricardo Sales Cordeiro – biênios 2014-2016 e 2016-2018

ESTUDO E DIAGNÓSTICO – Janeiro/2016 a Maio/2018

Elaboração:
Fundação João Pinheiro/Marconi Martins de Laia (coordenador)

Comitê Executivo/DPMG:
Wagner Geraldo Ramalho Lima 
Hellen Caires Teixeira Brandão 
Maria Valéria Valle da Silveira 
Rafael de Freitas Cunha Lins 
Roberta de Mesquita Ribeiro 
Tifanie Avellar Carvalho
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EXECUÇÃO DOS PROJETOS – 2018 a 2022

Coordenação inicial: Marina Lage Pessoa da Costa 

Colaboradores
Defensoras públicas e defensores públicos: 

Alessa Pagan Veiga
Ana Cláudia Braga Areas Pinheiro Pinto
Andrea Abritta Garzon 
Antônio Carlos Moni de Oliveira
Antônio Lopes de Carvalho Filho
Aylton Rodrigues Magalhães
Bárbara Silveira Machado Bissochi
Bruno Braga Lima
Camila Grissi
Caroline Loureiro Goulart Teixeira 
Cláudio Miranda Pagano 
Daniele Rodrigues Souza Bernd
Diana de Lima Prata Camargos
Eder Mattar
Emília Eunice Alcaraz Castilho 
Fernando Campelo Martelleto 
Fernando Luís Camargos Araújo 
Flávio Nelson Dabés Leão
Francisco de Assis de Castro Calcagno 
Frederico de Sousa Saraiva 
Frederico Guilherme Dornellas Piclum
Giovani Batista Manzo 
Giza Magalhães Gaudereto 
Guilherme Rocha de Freitas
Gustavo Francisco Dayrell de Magalhães
Gustavo Gonçalves Martinho 
Heitor Teixeira Lanzellotti Baldez
Hellen Caires Teixeira Brandão 
Jacqueline Carneiro Roque Peyer
João Paulo Torres Dias
Juliana de Carvalho Bastone
Karina Rodrigues Maldonado 
Leandro Coelho de Carvalho
Lenora Bustamante de Luna Dias
Letícia Fonseca da Cunha
Liliana Soares Martins Fonseca
Luciana Leão Lara Luce
Luiz Roberto Costa Russo
Marco Túlio Frutuoso Xavier
Maria Valéria Valle da Silveira
Marina Buck Carvalho Sampaio
Michele Lopes Mascarenhas Glaeser 
Neusa Guilhermina Lara

Rachel Tolomelli Campos
Rafael de Freitas Cunha Lins 
Raquel Gomes de Sousa da Costa Dias 
Renata Salazar Botelho Guarani
Roberta de Mesquita Ribeiro
Rômulo Luis Veloso de Carvalho
Samantha Vilarinho Mello Alves
Sílvia Leonel Ferreira
Wilson Hallak Rocha 

Servidoras e servidores/ Estagiárias e estagiários / 
Adolescentes trabalhadoras e trabalhadores:

Adriano Otávio Rocha Teixeira
Aécio Godinho de Almeida Junior
Afonso Felipe Holanda de Carvalho
Ailton Ferreira dos Santos 
Alencar Pereira da Silva – 1º Sgt. PM
Alessandra Machado Amaral
Alex Sander Bernardes dos Anjos – 2º Sgt. PM
Alexis Leandro de Freitas
Alexsander Renato Pires
Alfredo José Pinto Júnior
Altair Natalino Rodrigues dos Santos
Alysson Paulinelli de Souza
Anna Luíza Garandy Santos
Ana Clara Coelho Mendes
André da Cunha Pereira de Abreu Chagas
André Luís Maciel de Sena
André Vicente da Conceição
Anna Luíza Garandy Santos 
Antoniezio Alves de Sousa – Ten.-Cel PM
Antônio Lopes Júnior 
Antônio Otavio Rodrigues Moreira
Bárbara Araújo Meireles
Bárbara Giovana Gomes 
Camila Alves de Araújo
Camila Cristina Moreira
Carla Aparecida de Souza Carvalho
Carlos Antônio dos Santos
Carlos Antônio Rosa
Carolina Batista Vasconcelos
Cassius Renato Corrêa
Célia Regina do Nascimento
Cíntia Alves Costa 



132

Charlene Aires Salomão Martins
Cláudia da Silva Américo
Claudinei Lopes Martins – CB PM
Claudinei Luís de Souza
Cláudio Luiz de Oliveira
Clayton Cota de Almeida
Cléver Júnio Ribeiro Alves
Cristiane de Cássia Silva 
Cristiane Gonçalves
Cristiano Moreira Moteram
Cynthia Araújo Silveira
Daniel Florêncio da Silva
Daniel Gustavo Silva Moura
Daniel Luiz Silva de Vargas
Daniel Marlon Reis
Danilla Galantini Assis
David Oliveira Campos
Denise Gomes de Oliveira
Derli Pereira de Souza
Diego Ferreira Marques Araújo 
Diego Mendes de Sousa 
Diogo Alexandre Vargas
Douglas Márcio Rodrigues Neves 
Edmar Moreira Faustino
Edson Noboru Hamakami
Edson do Espírito Santo Pereira
Eduardo Pereira Rodrigues
Elizeu Borges Ferreira
Emerson Alves Oliveira
Emerson Varela Delgado 
Emidio Carneiro Filho
Eni das Graças Silva Ezequiel
Érica de Souza Goncalves
Erick Cândido Carvalho
Fábio de Oliveira Brandão
Fabrício Natalino de Aguiar
Felipe de Lucas Martins
Fernando Ferreira Silva
Fernando Mendonça Peixoto
Flávia Márcia Soares da Silva Ferreira
Flávio Júlio Alves da Silva 
Geraldo Waudimir dos Santos
Gilda Rodrigues Souza
Gildélia da Costa Gomes de Oliveira
Gilmar Antônio de Oliveira
Giovani de Carvalho Matos
Giovani Eliziário Iannini
Giovanni Figueiredo Damasio
Gislaine Soares

Gracielle Elisa Dias do Nascimento
Guilherme Rios Falcão Borba
Heidiane Paranhos
Helbet Bruno Paulino Lourenço
Helena Fernandes Pinto
Heliana de Oliveira Batista Evangelista
Henrique Castro Boaventura 
Henrique Coelho Mendes
Héverton Souza Soares
Higo Jardim de Oliveira
Hugo Henrique Barbosa Pereira
Iara Cristina dos Santos
Iracema Santiago Neto 
Isabel Cristina Elias Campos Daher
Itamar Lélis Magalhães 
Ivan Damião da Silva
Jady Caroline de Souza Costa 
Jéssica Gonçalves dos Reis
João Álvaro Cordeiro Machado
Jorge Estanislau Nery
José Geraldo Lima Mendes
José Henrique de Oliveira
José Osvaldo Alvarenga Vargas
Josiane Alves do Carmo 
Josias Marcos Teixeira Dias
Júlio Cesar de Brito Goncalves
Karina Aparecida Vinhal Gomes 
Karine Marques
Karla Linhares de Freitas Barbosa
Keila Rocha Vieira
Laís Gonçalves de Morais
Lamartine Costa Teixeira
Leonardo Bruno Possa Andrade 
Leonardo da Cunha Alves Ferreira
Lívia Santos de Oliveira
Luan Henrique da Silva Alves
Luana Silva Conceição
Lucas Gabriel de Souza Dutra
Lucas Pereira Carvalho 
Lúcia Helena de Assis 
Luciana de Oliveira Soares Vieira
Luciano Xavier Távora
Luciene Aparecida de Oliveira Gomes
Lucio Fernando Andrade Mendonca
Luísa Ribeiro Cassini
Luiz Carlos Ferreira Chaves
Luiz Henrique Pereira Gonçalves
Luzia Arcênio da Silva Miranda
Maiara Alves Faria Paiva
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Marcelo Antônio de Oliveira
Marcelo Montai de Souza
Marcelo Nunes Scofield
Marcelo Sant’anna Moreira 
Marco Antônio Marcondes Ribeiro
Marco Antônio Marques Nobre
Marco Aurélio de Souza
Marcos Antônio de Jesus
Maria Aparecida Martins Silveira
Maria Cristina Martins Ramos
Maria das Graças Correia
Maria Valdirene Ferreira Braga
Mariana Pereira da Silva Brandes
Mario Luiz Fraga
Marise Alves Ferreira
Marleide Ramos Abreu
Marlon Gonzaga Bardasson
Matheus Henrique da Silva Figueiredo
Matheus de Matos Goulart 
Mauro de Paula dos Santos Silva
Misael de Oliveira Rosa 
Mônica Ribeiro de Paiva
Nelito Vieira Rodrigues
Nilson Aparecida de Moura
Palmerindo Dornelas de Andrade
Patrícia Santos Borba
Paulo César Souza Filho 
Paulo Henrique dos Santos 
Pedro Américo Almeida Soares
Persio Farhat Fantin 
Priscila Newley Kopke
Priscilla Angélica do Nascimento
Rafaela Cristina Souza de Melo
Rafaela Ramos Barbosa
Rafaela Aparecida da Silva Pereira Castro
Ramon Francisco de Souza
Regiane Salgueiro de Freitas
Regina Lucia da Silva Magalhaes
Reginaldo Cardoso da Silva 
Renata Francisca Pinto
Renato da Silva Fortunato
Renato França
Renato Goulart Mangabeira
Ricardo Khoiti Portela Kitagawa
Ricarte Elias Gomes de Sousa  
Robert Lucas Batista Cândido
Robson Pinho da Matta 
Rodrigo Antônio de Souza da Silva
Rodrigo Cézar Brogna

Rodrigo Elesson Soares da Costa
Rodrigo Souza Neves
Rogério Alves dos Santos
Ronan Efigênio Pereira de Oliveira
Rosimary da Costa Silvestre
Rosinei Ribeiro
Sabrina Maria Vailante  
Samuel Ferreira Pimentel
Sandra Elaine de Oliveira
Sandro Roberto da Silva
Simone da Silva França Veloso
Starlen Teixeira de Oliveira
Tadeu Rodrigo Tito de Oliveira
Taianara Dias Machado Coelho
Thais de Freitas Moisés
Thiago Negromonte de Moura
Tiago Alves Oliveira
Valmir da Silva Luna
Vanda Alves Batista
Vânia Maria Souza Melo Pinto 
Vanilda Leonel
Victor Henrique Batista de Macedo
Víctor Santos Boroni
Vilma dos Santos
Vinício Antônio de Souza
Vismar Luiz Batista Félix
Vitor Campos Miguel Neves
Walisson de Sousa
Wanderson Daniel Guerra 
Wanderson Souza Júnior 
Wesley Cardoso Silva
Westerson Guimarães Pinto – Ten.-Cel. PM
William de Oliveira Machado – Ten.-Cel. PM 
Wicriton Ferreira da Silva
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