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PORTARIA Nº 185/2020-GAB/DPG, DE 23 DE JULHO DE 2020.  

Institui o sistema Processo 

Administrativo Eletrônico (PAE) 

como o sistema oficial de gestão de 

processos e documentos da 

Defensoria Pública do Estado do 

Pará, e dá outras providências. 

O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO PARÁ, usando das atribuições 

previstas no art. 8º, I, VIII da Lei Complementar nº 54, de 07 de fevereiro de 2006; 

Considerando a Portaria nº 94/2020-GAB/DPG, de 18 de maio de 2020, publicada no Diário 

Oficial do Estado nº 34.223, de 190 de maio de 2020, que dispõe sobre a criação da Comissão 

Setorial do Sistema de Processo Administrativo Eletrônico (PAE), no âmbito da Defensoria Pública 

do Estado do Pará, encarregada de realizar a gestão do (PAE); 

Considerando a necessidade de modernização da tramitação de documentos, objetivando a 

diminuição da compra e fluxo de papel, a economia de gastos com transporte e guarda de 

processos, a fácil rastreabilidade dos documentos, a segurança, a confiabilidade e a integridade da 

informação; bem como o interesse em se utilizar as ferramentas de Tecnologia da Informação e 

Comunicação como estratégia para desburocratizar o funcionamento da Defensoria Pública, 

tornando-a mais célere na busca de ganhos de produtividade, redução de despesas e otimização de 

resultados; resolve: 

Art. 1º Instituir o Processo Administrativo Eletrônico - PAE como o sistema oficial de produção, 

uso e tramitação de documentos e processos administrativos eletrônicos no âmbito da Defensoria 

Pública do Estado do Pará. 

Art. 2º São objetivos e diretrizes do PAE:  

I - assegurar a eficiência, a eficácia e a efetividade da ação da Defensoria Pública Estadual e 

promover a adequação entre meios, ações, impactos e resultados;  

II - promover a utilização de meios eletrônicos para produção, uso e tramitação de processos 

administrativos e documentos com segurança, transparência e economicidade;  

III - estimular a sustentabilidade ambiental com o uso da tecnologia da informação e da 

comunicação;  

IV - facilitar o acesso do cidadão aos serviços prestados e às informações sob a tutela da 

Defensoria Pública do Estado do Pará;  

V - estimular a modernização administrativa e a inovação na Gestão Pública.  
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Art. 3º Fica instituído o uso do Processo Administrativo Eletrônico (PAE) no âmbito da Defensoria 

Pública do Estado do Pará para o trâmite de documentos oficiais produzidos e documentos externos 

digitalizados e capturados no referido sistema. 

Art. 4º Não poderão ser digitalizados ou inseridos em processos eletrônicos os documentos e 

processos que contenham informação de natureza sigilosa ou secreta. 

Parágrafo único. Os documentos e processos de que trata o caput deverão ser mantidos em suporte 

físico, observando-se os procedimentos ordinários de tramitação, com registro no menu E-

protocolo. 

Art. 5º Para a garantia de sua integridade e autenticidade os documentos produzidos ou geridos 

pelo PAE serão assinados digitalmente, por meio de: 

I - assinatura digital, baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora 

credenciada junto à Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil;  

II - assinatura cadastrada, mediante login e senha de acesso do usuário ao PAE. 

Parágrafo único. É responsabilidade do usuário manter o sigilo e a guarda das assinaturas de que 

tratam os incisos deste artigo, que são de uso pessoal e intransferível. 

Art. 6º Os documentos do processo poderão ser consultados na página do PAE, no Portal da 

Defensoria Pública do Estado do Pará na Internet. 

Parágrafo único. Havendo restrição de acesso, será observado o disposto na Lei nº 12.527, de 18 de 

novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação). 

Art. 7º O uso inadequado do PAE sujeitará o responsável às sanções civis, penais e administrativas, 

na forma da legislação em vigor. 

Art. 8º Fica autorizada a digitalização imediata de todos os processos administrativos em 

tramitação na Defensoria Pública para o sistema PAE, ressalvados os casos de que trata o art. 4º 

desta Portaria. 

Art. 9º Os gestores e membros da Comissão Setorial do PAE na DPE deverão prestar atendimento 

quanto à execução da tramitação quando for necessário. 

Art. 10. Os responsáveis das unidades, obrigatoriamente, informarão à Comissão Setorial do PAE 

na DPE via e-mail, quaisquer assuntos relacionados com o PAE, tais como: inclusão, alteração, 

deslocamento e exclusão de pessoal de suas Unidades. 

Art. 11. Os responsáveis das unidades solicitarão treinamentos, quando necessários, através de e-

mail corporativo, previamente informado, à Comissão Setorial do PAE na DPE.  

Art. 12. Fica aprovado o manual simplificado de procedimentos constante no anexo único desta 

Portaria. 
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Art. 13. Esta portaria entra em vigor em 90 dias, contados da data de sua publicação. 

 

JOÃO PAULO CARNEIRO GONÇALVES LÉDO 

Defensor Público-Geral do Estado do Pará 

 

 

ANEXO ÚNICO 

Manual Simplificado de Procedimentos do Processo Administrativo Eletrônico 

1. Para efeitos da utilização do PAE nas unidades administrativas da Defensoria Pública do Estado 

do Pará, ficarão estabelecidos os seguintes procedimentos:  

1.1. Novos Cadastros: são os tipos de documentos que poderão ser cadastrados no PAE, segundo o 

interesse do usuário/unidade. Os tipos de documentos, assim como a respectiva criação, estarão 

sujeitos às seguintes observações:  

a) Requerimentos: deverão ser criados pelos usuários interessados em suas respectivas unidades via 

menu Processo Administrativo Eletrônico – OUTROS DOCUMENTOS e poderão ser tramitados 

diretamente à UNIDADE de destino, obedecendo sua “hierarquia ou subordinação”;  

b) Memorandos: deverão ser criados obrigatoriamente via menu Processo Administrativo 

Eletrônico – OFÍCIOS E MEMORANDOS;  

c) Memorandos Circulares: deverão ser criados obrigatoriamente via menu Processo 

Administrativo Eletrônico – OFÍCIOS E MEMORANDOS, este permite o envio do documento às 

Unidades Administrativas, simultaneamente;  

d) Ofícios: deverão ser criados obrigatoriamente via menu Processo Administrativo Eletrônico – 

OFICIOS E MEMORANDOS;  

e) Ofícios Circulares: deverão ser criados obrigatoriamente via menu Processo Administrativo 

Eletrônico – OFÍCIOS E MEMORANDOS, este permite o envio do mesmo documento para 

ÓRGÃOS, simultaneamente;  

f) Ofícios que pertencerem a Instituições, Organizações, Entidades Externas, Associações, 

Sindicatos e etc. que não utilizam o Sistema de PAE: deverão recebidos fisicamente e inseridos no 

Sistema através do menu PROTOCOLAR DOCUMENTO ELETRÔNICO;  

1.2. Recebimentos e Tramitações: são as movimentações ocorridas ao longo da vida útil do 

documento eletrônico, sendo realizadas pelos usuários das unidades administrativas. Nesse 

contexto, poderão existir as seguintes rotinas:  
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a) Os processos localizados nas unidades administrativas da Defensoria Pública e que necessitarem 

ser destinados via PAE para Órgãos e/ou entidades vinculadas ao Poder Executivo Estadual, 

poderão ser tramitados diretamente pelas Unidades em que os processos se encontram;  

b) Os recebimentos de Ofícios, em meio físico, oriundos de Instituições, Organizações, Entidades 

Externas, Associações, Sindicatos e etc., serão realizados pela unidade de Protocolo da Defensoria 

Pública, que fará a conversão dos mesmos em meio DIGITAL, no formato PDF, possibilitando a 

tramitação dos mesmos via PAE e devolvendo ao interessado ou ao órgão remetente;  

c) Os recebimentos de processos tramitados serão realizados automaticamente pelos responsáveis 

do setor, previamente sinalizados a Comissão do PAE na Defensoria Pública.  

1.3. Conversão: procedimento pelo qual o documento físico é transformado em documento 

eletrônico (meio digital) em formato PDF. A conversão será realizada da seguinte forma:  

a) A conversão de documentos físicos para eletrônicos, quando houver necessidade, fica de inteira 

responsabilidade da unidade administrativa onde o processo estiver localizado;  

b) Os documentos físicos, após a conversão, deverão ser devolvidos à Instituição de origem, e/ou 

arquivados na unidade que efetivou a conversão, se possível for e se houver necessidade;  

c) Fica vedada a conversão de um processo eletrônico em físico.  

1.4. Juntada: é uma ação caracterizada pela união de 02 (dois) ou mais processos eletrônicos, de 

mesma natureza, assunto, interessado, entre outros, gerando apenas 01 (um). O processo eletrônico 

com maior idade será denominado de “Pai” e o processo com menor tempo de existência será 

chamado de “Filho”. Serão obrigatórios os seguintes procedimentos:  

a) As juntadas deixam de ser atividades exclusivas da Unidade-Protocolo;  

b) As juntadas deverão ser determinadas pelos Responsáveis das Unidades em que os processos 

estarão em tramitação;  

c) Os processos eletrônicos que necessitem ser juntados deverão estar localizados na ENTRADA 

DA UNIDADE;  

d) Os processos eletrônicos distribuídos e/ou encaminhados a um servidor específico (MINHA 

CAIXA DE ENTRADA), não poderão ser juntados, observando o item acima;  

e) As juntadas entre documentos físicos e eletrônicos poderão ser realizadas, desde que o 

documento físico seja convertido em eletrônico. Este procedimento será de responsabilidade da 

Unidade em que os processos tramitam.  

1.5. Termo de Anulação: procedimento pelo qual o usuário anula um ‘documento anexo’ que se 

encontra confirmado no processo eletrônico, podendo ser com ou sem substituição. Para tanto, as 

seguintes orientações deverão ser cumpridas:  
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a) Fica direcionado ao Responsável da Unidade a criação do termo de anulação em um anexo;  

b) A confirmação do Termo de Anulação será realizada na “MINHA CAIXA DE ENTRADA” do 

autor/Responsável da Unidade.  

1.6. Arquivamentos: ação pela qual o documento eletrônico deixará de tramitar, devido alguma 

circunstância especifica, geralmente quando a finalidade do processo foi alcançada. Os 

procedimentos para essa ação, serão, obrigatoriamente:  

a) Os arquivamentos de processos eletrônicos deixam de ser atividades exclusivas da Unidade-

Arquivo;  

b) Os arquivamentos deverão ser realizadas pelos Responsáveis das Unidades onde os processos 

estão em tramitação, quando houver necessidade.  

1.7. Co-assinatura: Procedimento pelo qual o usuário tem a opção de escolher um ou mais 

assinantes para um determinado anexo que tenha sido incluído ao processo. Poderá ser utilizado 

para confecção de atas, relatórios, contratos e demais documentos que necessitem.  

a) O assinante deverá possuir cadastro como usuário ativo no PAE;  

b) O Sistema não permitirá que usuários que não estiverem incluídos como co-assinantes assinem o 

anexo;  

c) Os co-assinantes poderão pertencer a Órgãos/Unidades Administrativas diferentes;  

1.8. Distribuir: Ação utilizada para direcionar um processo para um usuário especifico.  

a) A distribuição só poderá ser feita entre usuários pertencentes à mesma Unidade;  

b) A distribuição só poderá ser feita pelo Responsável do Setor, devendo determinar a data prazo, 

atividade a ser realizada e escolha do usuário que receberá o processo;  

c) O usuário receberá o processo na ‘Minha Caixa de Entrada’ e deverá obedecer ao prazo limite 

determinado pelo emissor;  

d) O usuário utilizará o comando ‘retornar distribuição’ indicado pelo ícone correspondente ao lado 

do processo;  

e) Os processos distribuídos não poderão ser tramitados, somente após o ‘retorno da distribuição’.  

  


