
 

ESTADO DO PARÁ 
DEFENSORIA PÚBLICA 

GABINETE DO DEFENSOR GERAL 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2011 

Dispõe sobre procedimentos para 
organização das atividades da 
Secretaria Geral e das Secretarias dos 
Núcleos Setoriais e Especializados da 
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 a forma de atuação da 
Secretaria Geral e das Secretarias dos Núcleos Setoriais e Especializados 
vinculados a Diretoria Metropolitana da Defensoria Pública. 
 
                       Considerando, ainda, o princípio da eficiência no serviço público e o 
dever de prestar aos assistidos todas as informações necessárias a garantia dos 
seus direitos; 
 
                    RESOLVE:  

                    Art. 1º Instituir Manual de Procedimentos de Organização das atividades 
da Secretaria Geral e das Secretarias dos Núcleos Setoriais e Especializados da 
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 054/06, 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 ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA 
SECRETARIA GERAL E DAS SECRETARIAS DOS NÚCLEOS SETORIAIS E 

ESPECIALIZADOS DA DIRETORIA METROPOLITANA  

 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
 

 A Secretaria Geral e as Secretarias dos Núcleos da Diretoria Metropolitana terão 
atuação junto aos órgãos da administração e de execução da Defensoria Pública, 
aos órgãos externos, de forma uniforme quanto aos procedimentos a serem 
adotados visando à realização eficiente das atividades institucionais, tanto no âmbito 
da atividade meio como na atividade finalista da Defensoria. 

 
1) DA SECRETARIA GERAL 

 
1.1) A Secretaria Geral é composta por (01) um (a) Secretário (a) Geral e 
servidores auxiliares, vinculados diretamente a Diretoria Metropolitana. 
 
1.2) A Secretaria Geral funcionará no prédio sede da Defensoria Pública, onde 
atuará o (a) Secretário (a) Geral e servidores auxiliares, sendo que na sala da 
Defensoria Pública situada no Fórum Cível da Capital funcionará o setor responsável 
única e exclusivamente, pelo recebimento, distribuição e devolução de processos 
judiciais, vinculado diretamente à Secretaria, ressalvadas as exceções previstas 
nesta instrução;  

 
1.3) Compete a Secretaria Geral a execução dos serviços ligados diretamente a 
Diretoria Metropolitana, assim compreendidos todos aqueles destinados aos 
cumprimentos dos atos emanados do Gabinete do Defensor Público Geral, 
viabilização dos demais atos provenientes dos Órgãos de direção e de execução, 
bem como aqueles que visem o atendimento das atividades da Defensoria.   

 
1.4)  São atribuições do (a) Secretário (a) Geral da Diretoria Metropolitana: 
 
I - Encaminhar ao (a) Diretor (a) Metropolitano (a) todos os expedientes 
endereçados a Diretoria; 
 
II - Cumprir ou determinar o cumprimento de todos os despachos emanados da 
Diretoria Metropolitana, podendo na ausência do (a) Diretor(a) despachar os 
documentos de mero expedientes, compreendidos como aqueles necessários ao 
regular andamento dos processos; 
 
III - Relacionar-se, pessoalmente, com os Coordenadores dos Núcleos vinculados a 
Diretoria Metropolitana no encaminhamento dos assuntos administrativos referentes 
à área de atuação das Coordenadorias; 
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IV - Secretariar as reuniões, lavrando as respectivas atas e assinando-as com o (a) 
Diretor (a); 
 
V - Cadastrar e Identificar todos os Servidores lotados na Diretoria Metropolitana, 
nestes compreendidos os Defensores Públicos, Servidores e Equipe Técnica, 
mantendo atualizados todos os dados relativos ao corpo funcional; 
 
VI - Solicitar dos Coordenadores, até o final do mês de outubro do ano anterior, o 
mapa referente às férias dos Servidores e Defensores Públicos lotados no núcleo, a 
serem gozadas no ano vindouro, considerando sempre a continuidade do serviço 
público; 
 
VII - Preparar a escala de plantão dos defensores e servidores vinculados a Diretoria 
Metropolitana, dando-se ciência aos mesmos, nos termos de resolução ou portaria 
emanada do Defensor Público Geral; 
 
VIII - Executar outros trabalhos e tarefas que lhe forem atribuídos pelo Diretor 
Metropolitano; 
 
IX - Distribuir as atividades da Secretaria Geral entre os servidores auxiliares; 
 
X - Apoiar e orientar as atividades administrativas das Secretarias dos Núcleos 
vinculados a Diretoria Metropolitana, de acordo com orientação do (a) Diretor (a). 
 
1.5) Os documentos provenientes dos setores administrativos e de execução da 
Defensoria Pública, os emanados de outros órgãos e os processos judiciais terão 
registro de recebimento no dia da entrada na Secretaria Geral da Diretoria 
Metropolitana, através do sistema SCPJweb e do protocolo on line, devendo a saída 
dos documentos obedecerem os mesmos critérios de recebimento; 
 
1.6) Os processos judiciais das Defensorias da Capital remetidos à Defensoria serão 
recebidos pela Secretaria Geral, por intermédio dos servidores auxiliares que 
funcionarão na sala da Defensoria situada no Fórum Cível da Capital, exceto os 
processos relacionados às Varas da Infância e Juventude, Violência Doméstica, 
Criminal e Juizados Especiais que são remetidos diretamente aos respectivos 
núcleos e Núcleos Distritais; 
 
1.7) Os documentos e processos judiciais recebidos, antes da distribuição, serão 
revisados pela Secretaria Geral quanto ao número de folhas, vinculações, 
impedimentos e irregularidades anotadas; 

 
1.8) A distribuição dos processos judiciais ou atos judiciais para cumprimento ou 
ciência de despacho será feita pela Secretaria Geral, dentre os Núcleos  vinculados 
a Diretoria Metropolitana, devendo ser considerado nessa distribuição, além da   
atuação do Defensor responsável pelo ajuizamento da ação,  aquele Núcleo com 
atribuição da matéria  relacionado ao objeto da ação; 
 
 
1.9) Nos casos em que esteja momentaneamente fora de funcionamento o sistema 
eletrônico de dados, os processos serão distribuídos de forma manual, observado o 
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critério previsto no item anterior, sendo que, depois de regularizado o sistema, estes 
deverão ser devidamente cadastrados; 
 
1.10) A Secretaria Geral ao receber os processos judiciais ou administrativos deverá 
antes de sua distribuição as Secretarias dos Núcleos, observar se já existe o 
cadastro do assistido no Sistema interno da Defensoria, se negativo deve efetuar o 
respectivo cadastro alimentando os dados do assistido no Sistema, identificando o 
Núcleo que irá receber o processo, tramitando on line/protocolo para a Secretaria 
daquele Núcleo. 

 
 

2) DAS SECRETARIAS DOS NÚCLEOS SETORIAIS E ESPECIALIZADOS 
 
 

2.1) As Secretarias dos Núcleos Setoriais e Especializados vinculados a Diretoria 
Metropolitana tem como composição (01) um (a) secretário (a) e servidores 
auxiliares, subordinados diretamente  a Coordenadoria do Núcleo; 
 
2.2) Às Secretarias dos Núcleos Setoriais incumbe a execução dos serviços do 
Núcleo, assim compreendidos todos aqueles destinados ao cumprimento dos atos 
emanados da Diretoria Metropolitana, Coordenadoria, setores administrativos e dos 
Órgãos de execução que sejam afetos  a atividade fim da Defensoria; 
 
2.3) São atribuições dos Secretários dos Núcleos Setoriais e Especializados : 
 
I – Encaminhar ao Coordenador do Núcleo todos os expedientes endereçados para 
sua manifestação; 
 
II – Cumprir ou determinar o cumprimento de todos os despachos emanados da 
Diretoria Metropolitana, da Coordenadoria e dos Órgãos de Execução vinculados ao 
Núcleo, podendo na ausência do Coordenador  despachar os documentos de mero 
expedientes, compreendidos como aqueles necessários ao regular andamento dos 
processos; 
 
III - Secretariar, salvo dispensa da Coordenadoria, as reuniões, lavrando as 
respectivas atas e assinando-as com a Coordenação; 
 
IV - Cadastrar e Identificar todos os Servidores lotados no Núcleo, nestes 
compreendidos os Defensores Públicos, Servidores e Equipe Técnica, mantendo 
atualizados todos os dados relativos ao corpo funcional; 
 
V - Encaminhar a Secretaria Geral da Diretoria Metropolitana até final do mês de 
novembro do ano pretérito, o mapa referente às férias dos Servidores e Defensores 
Públicos vinculados ao Núcleo, a serem gozadas no ano vindouro, orientando para 
que estes informem até o final do mês de outubro o período das férias, considerando 
sempre a continuidade do serviço público; 
 
VI - Cumprir ou determinar o cumprimento pelos servidores auxiliares de todas as 
diligencias solicitadas pelos Defensores Públicos, na hipótese da impossibilidade de 
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dar cumprimento as mesmas, deve justificar fundamentadamente e por escrito essa 
impossibilidade ao Coordenador do Núcleo; 
 
VII - Executar outros trabalhos e tarefas que lhe forem atribuídos pela 
Coordenadoria do Núcleo; 
 
VIII - Distribuir e fiscalizar, por determinação da Coordenadoria, a execução das 
atividades afetas a Secretaria entre os servidores auxiliares; 
 
IX - Supervisionar, e coordenar as atividades administrativas, e de assessoramento 
e planejamento da Secretaria, de acordo com orientação estabelecida pela 
Secretaria Geral e pela Coordenadoria do Núcleo; 
 
2.4) Os documentos provenientes dos setores administrativos e de execução da 
Defensoria Pública, os emanados de outros órgãos e os processos judiciais terão 
registro de recebimento no dia da entrada na Secretaria do Núcleo, através de 
sistema de protocolo on line ou pelo Sistema  SCPJ WEB, devendo a saída dos 
documentos e das pastas internas obedecerem os mesmos critérios de recebimento; 
 
2.5) Os documentos e processos judiciais recebidos, antes da distribuição, serão 
revisados pelo Secretário quanto ao número de folhas, vinculações, impedimentos e 
irregularidades anotadas; 
 
2.6) O Secretário ao receber os processos judiciais ou administrativos deverá antes 
de sua distribuição as Defensorias, observar se já existe o cadastro do assistido no 
Sistema SCPJweb da Defensoria, se negativo deve efetuar o respectivo cadastro 
alimentando os dados do assistido no Sistema, identificando o nome do Defensor 
que irá  receber o processo, tramitando on line, ou por protocolo  para o mesmo;  

 
2.7) A distribuição dos processos judiciais ou atos administrativos para cumprimento 
ou ciência de despacho será feita pelo Secretário, dentre as Defensorias vinculadas 
ao Núcleo, considerando, nessa distribuição, prioritariamente o Defensor 
responsável pelo ajuizamento da ação, não sendo possível deve ser encaminhado a 
Defensoria com atribuição da matéria relacionada ao objeto da ação; 
 
2.8) Na distribuição mencionada no item anterior deverá ser observado também, os 
seguintes critérios: número isonômico entre as defensorias quanto às petições 
iniciais, contestações, petições intermediárias, ciência de sentenças procedentes e 
improcedentes, recursos e demais atos necessários a defesa do assistido; 
 
2.9) Nos casos em que esteja momentaneamente fora de funcionamento o sistema 
eletrônico de dados, os processos serão distribuídos de forma manual, observado o 
critério previsto no artigo anterior, sendo que, depois de regularizado o sistema, 
estes deverão ser devidamente cadastrados; 
 
2.10) A remessa dos processos judiciais ou atos administrativos para cumprimento 
de despachos será suspenso apartir do 5º  dia que anteceder as férias e licenças do 
defensor;  
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2.11) A Secretaria deverá gerar mensalmente relatório analítico de todos os 
processos e pastas internas, que se encontram há mais de 30 dias com tramitação 
em aberto para os Defensores Públicos, dando conhecimento a Coordenação com a 
informação  da data em que a tramitação foi realizada; 
 
2.12) O secretario ao receber processo judicial, administrativo  ou a pasta interna  do 
defensor Público deve tramitar o mesmo e dar baixa no sistema SCPJweb, ficando 
responsável pela devolução dos mesmos, se judicial as Secretarias das Varas 
Judiciais competente, se administrativo ao órgão responsável pelo processo, se  
pasta interna ao servidor  responsável pelo arquivo da mesma; 

 
2.13) Nos processos em que for solicitada a redistribuição a outro defensor, 
defensoria ou Núcleo Setorial deverá estar cadastrado o respectivo ato, será 
obrigatório alimentar o despacho de quem fez tal solicitação no sistema SCPJweb; 

 
2.14) Todas as tramitações de saída da pasta interna ou processos judiciais da 
Secretaria para outro setor deverão ser cadastrados no sistema SCPJweb com  a 
emissão do relatório de remessa a fim de compor o protocolo de entrega de autos, 
sendo assim opcional o uso do protocolo manual, e todas as  tramitações deverão 
ser recebidas pelo setor de destino, para evitar a existência de tramitações em 
aberto; 
 
2.15) Os processos judiciais a serem devolvidos no Fórum Cível da Capital serão 
entregues pelas Secretarias dos Núcleos, ao servidor com atividade na sala da 
Defensoria situada no prédio do Fórum Cível, o qual se responsabilizará em 
devolvê-los as Secretarias das Varas Judiciais.  
 
2.16) A secretaria de cada Núcleo fica responsável pela entrega no protocolo do 
Fórum de todas as petições entregues pelos defensores; 
 
2.17) As pastas internas e registros virtuais referente aos atendimentos dos 
assistidos serão incinerados e apagados do sistema 05 anos após o transito em 
julgado das sentenças ou 20 anos contados apartir do atendimento, com exceção do 
atendimento referente às ações de alimentos que serão incinerados e apagados do 
sistema somente após 24 anos contados a partir do atendimento. 
         

3) DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

3.1) Todos os servidores e estagiários devem utilizar o Sistema de Controle de 
Processos Jurídicos - SCPJ WEB, para registro de todos os atos processuais 
realizados, distribuição, cadastramento de processos, identificação de processos, 
registro de recebimento de mandados de intimação, cadastramento dos assistidos, 
autuação, protocolo e vinculação de petições, cadastramento de despachos, registro 
e acompanhamento de audiências, registro do histórico dos assistidos, 
movimentação interna e externa de processos, e demais atos necessários a 
realização das atividades meio e fins da Defensoria Pública; 
 
Parágrafo único. É vedado aos servidores públicos alimentar o SCPJ Web com as 
atividades e tramitações próprias dos Defensores, nos termos do item V do anexo da 
instrução Normativa nº. 03 de 02 de fevereiro de 2011. 
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3.2) É obrigatória a utilização do Sistema E PROTOCOLO para registrar todos os  
documentos recebidos e expedidos aos Núcleos/Setores interligados a Diretoria 
Metropolitana da Defensoria Pública e demais diretorias e setores da Defensoria 
Pública; 
3.3) Para cadastramento das pastas internas pelo Sistema SCPJweb é necessário a 
qualificação pessoal dos assistidos, a qual compreende endereço residencial 
completo, identificação civil, cadastro de pessoa física ou cadastro nacional de 
pessoas jurídicas. (o registro do número de Cadastramento de Pessoa Física (CPF-
SRF), quando disponível, e/ou Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ-SRF) 
das partes; 
3.4) Nos processos de natureza criminal, o registro far-se-á, obrigatoriamente, com a 
informação da filiação ou o número do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas da 
Receita Federal (CNPJ), quando for o caso, dos sujeitos passivos do feito, além dos 
demais dados de qualificação  mencionado no item anterior, quando possível; 
3.5) As Secretarias dos Núcleos elaborarão a pauta das audiências e dos 
atendimentos a serem realizadas pelos Defensores Públicos, os quais deverão ser 
cientificados dessas atividades; 
3.6) A pauta das audiências a serem realizadas no Fórum Cível da Capital será feita 
pela Secretaria Cível da Sede da Defensoria com acompanhamento da Secretaria 
Geral, a qual viabilizará inclusão na referida pauta dos defensores vinculados aos 
Núcleos Setoriais da Capital. 
3.7) Os casos omissos e excepcionais serão resolvidos pelo Coordenador do 
respectivo Núcleo, com o referendo da Diretoria Metropolitana. 
 

 


