
OUVIDORIA GERAL EXTERNA 

PLANO DE TRABALHO GESTÃO 20132015 

APRESENTAÇÃO 

      A  Ouvidoria  Geral  da Defensoria  Pública  Geral  do  Estado do  Ceará foi  criada  em 20  de dezembro de  2010 por  meio  da Lei 

Complementar Estadual nº 91. A Ouvidoria Geral tem como objetivo a promoção da qualidade dos serviços prestados pela a Instituição 

sendo um instrumento de intermediação do processo de participação popular na administração pública. Ela abre espaço para que o cidadão 

se manifeste por meio de sugestões, elogios, reclamações, críticas, denuncias, solicitações de informações e serviços; contribuindo para a 

implementação das politicas públicas com qualidade e fiscalização, além de fortalecer o sistema de democracia participativa no que diz 

respeito a Accontability do órgão fiscalizado  pela a população. 
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DIRETRIZES 
        A Ouvidoria Geral da Defensoria Pública do Estado do Ceará se propõe a ser um órgão auxiliar na promoção da excelência dos serviços 

prestados a população pela a instituição, trabalhando em parceria com a sociedade civil organizada ou não, a Ouvidoria visa trazer um olhar 

externo a casa, no intuito de promover a crítica- propositiva formulando propostas para que se provoque mudanças e transformações que 

tenham na sua finalidade promover um serviço eficaz e eficiente a população cearense. Nessa perspectiva observamos algumas diretrizes 

para o desenvolvimento das atividades: 

• Celeridade na prestação de assistência jurídica gratuita – facilitando o atendimento inicial e os acompanhamentos dos processos; 

• Desburocratização dos procedimentos, facilitando o atendimento e assistência jurídica gratuita a população; 

• Através das ponderações  feitas pelos  relatórios  da Ouvidoria,  observando  as  críticas,  reclamações  e  sugestões,  aumentar   a 

qualidade do serviço ofertado à população; 

• Aumentar o quantitativo de defensores públicos, principalmente nas comarcas do interior do estado, na qual existe uma carência 

visível   de defensor público;

• Otimizar os instrumentos  de relação entre o cidadão-  usuário e o órgão, a exemplo de seminários, audiências públicas, bem como o 

Conselho da Ouvidoria do grupo de trabalho da ouvidoria -  formado pela a sociedade civil organizada;
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AÇOES PLANEJADAS 
1. Realização do III Seminário Mais e Melhor, Justiça para todos ; 

2.  Realização de três (03)  seminários de sensibilização dos defensores públicos, abordando temáticas inerentes ao trabalho 
desenvolvido pelos  defensores - moradia, reintegração de posse, saúde, preconceito,  saúde pública dentre outros temas; 

3. Ciclos de debates da Ouvidoria nas comunidades de Fortaleza e nos interiores que possuem defensoria; 

4. Realizar palestras  em escolas públicas estaduais e municipais  de educação jurídica para a população adolescente e jovem; 

5. Pesquisa de satisfação do usuário sobre os serviços  prestados pela a Defensoria; 

6. Otimizar a distribuição do  material de divulgação da Ouvidoria: folderes,  criar facebook da ouvidoria, informativo on-line, 

7. Propor produção de cartilha- guia da  Ouvidoria  defensoria pública; 

8. Fortalecimento dos espaços de debate da Ouvidoria Pública com a sociedade civil :  caixa de sugestões, formulário de 
reclamação e sugestões  dentre outras ferramentas de comunicação; 

9. Cine- clube da Ouvidoria para usuários e  colaboradores da defensoria pública abordando diversas temáticas;

10. Elaboração de relatórios semestrais dos trabalhos desenvolvidos pela Ouvidoria; 

11. Otimizar o atendimento da Unidade Móvel, aumentando a relação com as associações de bairros, movimentos sociais e populares 
e as ONG's interessadas nos serviços; 

12. Dar continuidade a participação politica da Ouvidoria em eventos e atividades relevantes ao mandado do cargo a exemplo do 
Fórum Justiça; 

13. Publicidade das atividades e relatórios da Ouvidoria através do site institucional e dos meios de comunicação da Defensoria 
obedecendo a Lei de Acesso a informação Nº  12.527 de 18 de novembro de 2011; 
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14. Fortalecer o debate nacional sobre a criação das Ouvidorias Externas de estados que ainda não implementaram as suas;

15. Continuidade a formatação e implementação do projeto  Prêmio “Defensor Público Cidadão; 

16. Realizar  a reprodução da Audiência Pública: “ O papel da Ouvidoria Geral Externa e dos movimentos sociais, populares e 
organizações da sociedade civil no fortalecimento da Defensoria Pública”  nas oito (08) macrorregiões do Ceará:  1) Região 
Metropolitana de Fortaleza/ 2) Região de Baturité, / 3) Região do Cariri/ centro Sul / 4) Região do Litoral Leste/ Jaguaribe/  5)  Região 
do Sertão dos Inhamus / 6)  Região de Sobral/ Ibiapaba/ 7) Região do Litoral Leste / 8)  Região do Sertão Central  , no intuito de 
fomentar o debate e as propostas da população para os serviços da defensoria pública; 

Objetivo Geral:  Atuar enquanto instrumento de mediação dentro do processo de participação popular brasileira, criando novos 
espaços e ampliando os que já existem para que o cidadão possa se manifestar por meio de sugestões, elogios, 
reclamações e críticas dando sua contribuição em relação ao trabalho da Defensoria Pública Geral do Estado do 
Ceará,  tornando-a  mais  eficiente  e  eficaz  na  defesa  dos  empobrecidos  e  na  luta  por  uma  sociedade  mais  
igualitária. 

Objetivos específicos:  

1. Apresentar a proposta de trabalho da Ouvidoria Geral Externa da DPGE, ao Grupo de trabalho da sociedade civil  para  
análise, sugestão e criticas;

2. Criar o Conselho Consultivo da Ouvidoria formado por entidades da sociedade civil  organizada afim de ter auxilio  
técnico e político nas atividades da Ouvidoria Geral; 
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3. Elaborar diagnóstico da opinião pública em relação a DPGE-CE, no intuito de usá-lo como base para o desenvolvimento  
de um trabalho eficiente e eficaz da Ouvidoria e da Defensoria Pública; 

4. Conhecer a realidade de todos os núcleos da DPGE na capital e no interior do Ceará, através de visitas e conversas 
com os defensores;

5. Criar e fomentar a politica de comunicação da Ouvidoria da DPGE- CE, através de meios de comunicação eletrônica e 
via-internet; 

ATIVIDADES METODOLOGIA META MÊS DA 
REALIZAÇÃO 

1) Realização do III Seminário Mais e 
Melhor, Justiça para todos 

1)  Apresentação de um tema 
selecionado para 
participantes, debate em 
grupo e proposição de 
propostas para os serviços da 
defensoria pública; 

1)  Fomentar a educação jurídica por 
parte da sociedade civil  relacionada 
aos serviços prestados pela a 
defensoria pública; 

1) Fevereiro de 
2014/2015; 

2) Realização de três (03)  seminários 
de sensibilização dos defensores 
públicos, abordando temáticas 
inerentes ao trabalho desenvolvido 
pelos  defensores - moradia, 
reintegração de posse, saúde, 
preconceito,  saúde pública dentre 
outros temas; 

2) Em parceria com as 
organizações da sociedade 
civil realizar os seminários em 
formato de ciclos de 
conversas, onde um defensor 
público vai  na comunidade 
realizar uma “palestra” para a 
comunidade  sobre os 
principais problemas 

2) Aproximar a defensoria pública da 
população, conhecendo seus desejos 
e anseios relacionados a defensoria 
pública; 

2) Abril /Agosto 
/Novembro de 
2014/2015; 
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atendidos  pela a defensoria 
pública  e formas de resolvê-
los juridicamente; 

3) Ciclos de debate da Ouvidoria nas 
comunidades de Fortaleza e nos 
interiores que possuem defensoria;

3)Em parceria com as 
organizações da sociedade 
civil realizar  ciclos de 
debates, onde uma pessoa 
da comunidade vem a 
defensoria pública e realiza 
uma “palestra” para os 
defensores sobre os 
principais problemas 
enfrentados naquela 
localidade relacionado ao 
tema escolhido; 

3) Aproximar a defensoria pública da 
população, apresentando  os serviços 
e os benefícios que a defensoria 
pública oferece; 

3) Acompanhar o 
agendamento da unidade 
móvel nos bairros, 
realizando um evento por 
mês na comunidade 
escolhida; (12meses do 
ano 2013/2015); 

4) Realizar palestras  em escolas 
públicas estaduais e municipais  de 
educação jurídica para a população 
adolescente e jovem; 

4) Buscar parcerias com as 
principais escolas municipais 
e estaduais, se orientando 
pelo mapa de regionais de 
Fortaleza, como também 
pelas macroregiões do 
estado co Ceará para que um 
defensor pública vá até uma 
escola e realize a palestra 
com o tema escolhido; 

3) Realizar ampla publicidade dos 
trabalhos realizados pela a defensoria 
pública, mostrando a população 
adolescente e  jovem seus direitos e 
deveres e a importância da defensoria 
para o cumprimento dessas 
prerrogativas; 

3) Março / Junho/ 
Setembro de 2014/2015; 
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5) Pesquisa de satisfação do usuário 
sobre os serviços  prestados pela a 
Defensoria

5) Buscar parcerias com os 
colaboradores e  defensores 
públicos, capital e interior 
para entrevistar em média 
mil (1.000)  cidadãos usuários 
dos serviços da  defensoria 
pública do Ceará; / Utilizar 
como modelo a pesquisa 
realizada em São Paulo, 
elaborada pela a Dra. Maria 
Teresa Sadeck; 

5) Realizar diagnóstico participativo 
dos serviços prestados pela a 
defensoria pública, servindo como 
base para a melhoria dos serviços; 

5) Durante todo ano de 
2014; 

6) Otimizar a distribuição do  material de 
divulgação da Ouvidoria: folderes,  criar 
facebook da ouvidoria, informativo on-
line

6) Dar continuidade a 
parceria com as entidades 
para serem afixados cartazes 
da ouvidoria em terminais de 
ônibus, postos de saúde, nas 
defensorias públicas, CRAS 
etc. 

6) Aumentar a demanda da sociedade 
na Ouvidoria e dar conhecimento a 
população do novo órgão recém-
criado; 

5) Durante todo o ano de 
2014-2015; 

7) Propor produção de cartilha- guia da 
Ouvidoria  defensoria pública;

7) Fazer projeto de cartilha 
explicativa da Ouvidoria da 
defensoria pública para a 
população; 

7) Aumentar o conhecimento da 
população sobre os serviços 
prestados pela a  ouvidoria da 
defensoria pública; 

7) Março de 2014; 

8) Fortalecimento dos espaços de 
debate da Ouvidoria Pública com a 

8) Produzir todos os 
instrumentos necessários 

8) Aumentar a comunicação da 
ouvidoria  com a sociedade civil; 

8) Janeiro de 2104; 
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sociedade civil :  caixa de sugestões, 
formulário de reclamação e sugestões 
dentre outras ferramentas de 
comunicação

para a comunicação com a 
Ouvidoria; 

9) Cine- clube da Ouvidoria para 
usuários e  colaboradores da defensoria 
pública abordando diversas temáticas;

9)  Na ultima sexta feira de 
cada mês a Ouvidoria 
promoverá  no horário do 
almoço exibição de um filme, 
abordando uma temática 
especifica, ou mesmo temas 
para descontrair  os 
colaboradores da defensoria; 

9) Promover descontração aos 
colaboradores; 

9) Janeiro/2014- 
Setembro-2015; 

10) Elaboração de relatórios semestrais 
dos trabalhos desenvolvidos pela 
Ouvidoria; 

10) Prestar contas dos 
trabalhos da Ouvidoria 
através dos relatórios de 
atividades semestrais 
produzidos pela a Ouvidoria; 

10) Efetuar a gestão com controle e 
transparência pela a sociedade civil; 

10) No final de cada 
semestre; 

11) Otimizar o atendimento da Unidade 
Móvel, aumentando a relação com as 
associações de bairros, movimentos 
sociais e populares e as ONG's 
interessadas nos serviços;

11) Atendimento da unidade 
móvel nas comunidades 
através de  pré- 
agendamento nas reuniões 
da Ouvidoria com a 
sociedade civil; 

11) Aumentar o quantitativo e a 
qualidade do atendimento da Unidade 
Móvel; 

11) Durante todo o 
mandato 2013-2015; 

12) Dar continuidade a participação 12) Participar de eventos e 12)  Promover articulações politicas 12) Durante todo o 
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politica da Ouvidoria em eventos e 
atividades relevantes ao mandado do 
cargo a exemplo do Fórum Justiça ; 

atividades politicas inerentes 
aos trabalhos desenvolvidos 
pela a Ouvidoria; 

para o desenvolvimento dos trabalhos 
da Ouvidoria; 

mandato 2013-2015; 

13) Publicidade das atividades e 
relatórios da Ouvidoria através do site 
institucional e dos meios de 
comunicação da Defensoria obedecendo 
a Lei de Acesso a informação Nº  12.527 
de 18 de novembro de 2011;

13) Publicar todas as 
atividades, planos de 
trabalho, relatórios da 
Ouvidoria; 

13) Promover a transparência, 
controle social, Accontability e o 
cumprimento da Lei de Acesso a 
informação; 

13) Durante todo o 
mandato 2013-2015; 

14) Fortalecer o debate nacional sobre a 
criação das Ouvidorias Externas de 
estados que ainda não implementaram 
as suas; 

14) Dar continuidade a 
participação do Colégio de 
Ouvidorias de Defensorias 
Públicas do Brasil, viajando 
os estados que não possuem 
ouvidorias promovendo 
sensibilização dos defensores 
públicos gerais que não 
possuem ouvidorias; 

14) Contribuir para que se implemente 
ouvidorias externas em todas as 
defensorias públicas do Brasil; 

14)  Durante todo o 
mandato 2013-2015;

15) Continuidade a formatação e 
implementação do projeto  Prêmio 
“Defensor Público Cidadão; 

15) Premiar defensores 
públicos por suas práticas 
exitosas para a população 
usuária da defensoria pública; 

15) Reconhecer o trabalho 
desenvolvido pelo defensor público  no 
intuito de incentivar os demais a 
realizarem boas práticas; 

15) Fevereiro/2014-2015; 

16)Realizar  a reprodução da Audiência 
Pública: “ O papel da Ouvidoria Geral 

16) Promover o debate   com 
a sociedade civil  através de 

16) Fortalecer a defensoria pública 
através da apresentação das 

16) Programar os meses 
em 2014-2015; 
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Externa e dos movimentos sociais,  
populares e organizações da 
sociedade civil no fortalecimento da 
Defensoria Pública”  nas oito (08) 
macrorregiões do Ceará:  1) Região 
Metropolitana de Fortaleza/ 2) Região de 
Baturité, / 3) Região do Cariri/ centro 
Sul / 4) Região do Litoral Leste/ 
Jaguaribe/  5)  Região do Sertão dos 
Inhamus / 6)  Região de Sobral/ 
Ibiapaba/ 7) Região do Litoral Leste / 8) 
Região do Sertão Central  , no intuito de 
fomentar o debate e as propostas da 
população para os serviços da 
defensoria pública; 

audiências públicas sobre 
como fortalecer a defensoria 
pública e  seus serviços; 

necessidades da sociedade civil 
relacionada ao  órgão; 

Fortaleza, 30 de setembro de 2103. 

Ana Virgínia Ferreira Carmo 
Ouvidora Geral da Defensoria Pública Geral do estado do Ceará 
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