
 
ESTADO DO PARÁ 

DEFENSORIA PÚBLICA 
GABINETE DO DEFENSOR GERAL 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2011 

 

Dispõe sobre procedimentos para 
atendimento cível ao assistido nos núcleos 
setoriais vinculados à Diretoria 
Metropolitana e dá outras providências. 

O Defensor Público Geral do Estado, usando de suas prerrogativas 
previstas no artigo 8º inciso IV da lei complementar nº 054, de 07 de fevereiro de 2006, 
e o parágrafo único do artigo 5º da Resolução nº 035/2008, de 1º de dezembro de 2008, 
do Conselho Superior da Defensoria Pública. 

Considerando a necessidade de regulamentar o atendimento inicial na 
área cível a ser realizado pelos defensores, servidores de apoio e estagiários 
vinculados aos Núcleos da Diretoria Metropolitana; 

Considerando a necessidade de prestar aos assistidos todas as 
informações necessárias a garantia dos seus direitos; 

RESOLVE:  

                      Art. 1º Instituir o Manual de Procedimentos para Atendimento inicial na 
área cível a ser realizado pelos defensores, servidores e estagiários, tendo por objetivo 
tornar mais célere e eficiente o atendimento dos assistidos nos núcleos vinculados a 
Diretoria Metropolitana, na forma estabelecida no anexo desta Instrução; 

                      Art. 2º O não cumprimento do disposto nesta Instrução Normativa incidirá 
em infração disciplinar consubstanciada no artigo 62, incisos I e V da Lei Complementar 
nº 054 de 2006, passível de apuração pela Corregedoria. 

                      Art. 3º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Antonio Roberto Figueiredo Cardoso 

Defensor Público Geral 
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ANEXO 

MANUAL DE PROCEDIMENTOS PARA ATENDIMENTO NA ÁREA CÍVEL 

DAS ORIENTAÇÕES GERAIS 

I)  Todo assistido deve ser atendido com respeito e cordialidade, devendo ser 
encaminhado à coordenação nas situações de eventual insatisfação e dúvidas de 
ordem jurídica; 

II)  Existindo dúvidas no momento do atendimento, o estagiário/servidor 
deverá consultar a coordenação ou defensor que estiver responsável pelo atendimento; 

III) A quantidade de atendimentos diários a serem realizados pelos 
defensores será limitada ao número máximo de 10 senhas, nestas incluídas os 
atendimentos por agendamento prévio e retornos. 

IV) O atendimento das demandas urgentes será computado como extra-
pauta não se limitando ao número diário de 10 senhas, cabendo sua distribuição à 
respectiva Coordenação. 

                 V) Os Defensores Públicos tem o dever de alimentar o SCPJ Web com as 
atividades e tramitações próprios de sua atuação, sendo-lhes vedado delegar tais 
funções aos servidores. 

                  VI) Para efeito do disposto nas orientações gerais, consideram-se as 
seguintes definições: 

a) Agendamento prévio: Aquele realizado pelo Disk-defensoria 129 ou via 
SCPJ web (agendamento on line); 

b) Demandas urgentes: Aquelas que por sua natureza necessitam de 
atendimento imediato.  

c) Retorno: Todo atendimento posterior ao primeiro atendimento. 
d) Atendimento extra-pauta: Aquele que exceder o número de atendimentos 

agendados para o dia no SCPJ Web. 
e) Atendimento de primeira vez: Aquele em que o assistido procura, pela 

primeira vez, a Defensoria Pública em busca de informações e 
atendimento para uma demanda específica;   
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DAS ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS 

 

O atendimento do assistido ocorrerá de segunda a sexta-feira, em quatro 
momentos, a saber: triagem, atendimentos de 1ª vez, atendimentos agendados e 
atendimentos de retorno; 

 

1) TRIAGEM 

1.1)  A triagem será feita por um servidor o qual deverá entregar aos 
assistidos, impreterivelmente as 8:00 horas, - por ordem de chegada e de acordo com a 
situação apresentada, - as SENHAS DE ATENDIMENTO DE 1ª VEZ, SENHAS 
AGENDADAS E SENHAS DE RETORNO, direcionando os mesmos para aguardar o 
chamado sentados nas cadeiras localizadas na sala de espera. 

1.2) O servidor, ao distribuir as senhas, deve verificar as prioridades, quais 
sejam idosos, portadores de deficiência,  mulheres grávidas e lactantes; 

1.3) Os assistidos poderão receber senhas até as 11:00 horas; 

 

2) ATENDIMENTO DE 1ª VEZ 

2.1)  O estagiário/servidor ao atender o assistido deve se identificar e 
verificar o local da residência e o bairro onde este reside, bem como a situação 
apresentada pelo mesmo; 

2.2) O estagiário/servidor cadastrará o assistido no SCPWeb, inserindo no 
sistema as informações necessárias. Após, verificará a demanda do assistido. 
Constatado que o assistido deverá ser atendido por núcleo da Defensoria, verificará se 
a demanda é urgente ou se poderá ser agendada; 

 2.3)  As demandas urgentes, estando o assistido com a documentação 
completa, serão atendidas no mesmo dia. Quando o assistido não possuir os 
documentos completos, deverá ser orientado para retornar outro dia com a 
documentação completa; 

2.4)  Para as demandas que não forem urgentes, o servidor/estagiário 
deverá orientar o assistido a agendar o atendimento,  informando, dede logo qual a 
documentação necessária. 
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3) ATENDIMENTO POR AGENDAMENTO 

3.1) O agendamento para atendimento de 1ª. vez com o defensor será 
realizado pelo estagiário/servidor que esteja no setor de atendimento de 1ª vez ou 
através do disk-defensoria 129, devendo ser feito somente para as ações que não 
sejam consideradas urgentes; 

3.2) O estagiário/servidor informará ao assistido sobre os documentos 
necessários ao ajuizamento da     ação, conforme a cartilha de orientação, que deverá 
trazer no dia agendado com o defensor, devendo ser mencionado, ainda que o 
defensor poderá solicitar documentos complementares; 

3.3)  Os  assistidos que comparecerem ao núcleo  com demandas  
previamente agendadas deverão ser cadastrados no  Sistema SCPWeb, para em 
seguida serem encaminhados para atendimento pelo defensor de acordo com a 
natureza da demanda. 

4) ATENDIMENTO DE DEMANDAS URGENTES 

4.1) As demandas consideradas urgentes, tais como: Mandados de 
Segurança, medidas e ações cautelares, contestações, alimentos, execução de 
alimentos, divórcio e dissolução de união estável litigiosos, direito de visita, busca e 
apreensão de pessoas, bens e valores, guarda judicial de crianças e adolescentes e 
medidas cíveis urgentes dos juizados especiais a que se refere a Lei nº 9.099/95, na 
hipóteses antes enumeradas, terão atendimento imediato,  inicialmente realizado por 
um Estagiário ou Servidor que deverá cadastrar todos os dados do Assistido no 
sistema;  

4.2) O Estagiário ou Servidor deverá encaminhar o assistido ao defensor da 
escala de atendimento se este estiver munido dos documentos necessários para o 
ajuizamento da ação, entretanto, se o assistido não estiver com todos os documentos, 
deverá ser orientado para que providencie o restante e retorne para atendimento assim 
que estiver com toda documentação solicitada. 

5) ATENDIMENTO DE RETORNO  

5.1) O Estagiário ou Servidor atenderá o Assistido verificando o andamento 
do processo pelo Sistema da Defensoria Pública e do Tribunal de Justiça, se o 
Defensor já tiver ajuizado a ação, devendo prestar-lhe as informações apuradas, 
pertinentes ao seu atendimento/processo; 

5.2) Constatado que o Assistido está retornando para entregar os 
documentos complementares solicitados pelo Defensor, o Estagiário ou Servidor deverá 
consultar o SCPweb para verificar qual foi o Defensor que fez o 1º atendimento e 
solicitou os documentos, imprimindo logo em seguida o espelho da pasta interna. Após 
esse procedimento, deverá encaminhar o Assistido para entregar os documentos com a 
xerox do espelho para dar entrada na documentação no protocolo da Secretaria, a qual 
ficará responsável para entregar os mesmos ao defensor; 
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5.3) O Estagiário ou Servidor, ao verificar que há real necessidade do 
assistido falar com o defensor, encaminhará este para ser atendido por aquele que 
estiver na escala de atendimento; 

5.4) Havendo necessidade de providenciar o andamento do processo 
judicial, o Estagiário ou Servidor imprimirá as informações referentes ao processo, tanto 
do Sistema da Defensoria como do Fórum local e repassará ao Coordenador para as 
providências pertinentes ao caso. 

6)  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

6.1) O estagiário/servidor deverá também prestar aos assistidos as seguintes  
informações: 

a) Relação dos documentos básicos e necessários para atendimento com o 
defensor; 

b) Andamento do processo interno da Defensoria, informando ao assistido as 
atividades realizadas pelo defensor e as diligencias solicitadas pelo mesmo no seu 
processo; 

c) Andamento da ação judicial, informando ao assistido a fase processual de 
seu processo; 

6.2) O estagiário/servidor prestará orientações aos assistidos que necessitem 
de atendimento por outros Núcleos da Defensoria ou outros órgãos, ocasião em que 
providenciará o encaminhamento por escrito, o qual deverá ser assinado pelo 
Coordenador ou Defensor; 

6.3) O estagiário/servidor elaborará, com o aval do Coordenador ou 
Defensor, os ofícios de encaminhamentos de 2ª via aos cartórios de Registro Civil e 
demais ofícios necessários a instrução dos processos dos assistidos, cujos expedientes 
só poderão ser assinados pelos Defensores; 

6.4) As chamadas para conciliação/mediação entre as partes serão 
consideradas como demandas de retorno do Defensor. 

6.5) Em caso de eventuais falhas no SCPJ Web, o atendimento será 
realizado normalmente, devendo os dados e tramitações serem inseridos 
posteriormente pelo servidor ou Defensor responsável. 
 
 


