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APRESENTAÇÃO

A Defensoria Pública é uma instituição independente que atua na concretização da

democracia brasileira e na implementação da cidadania aos necessitados, na medida em

que garante a estes, com eficiência e qualidade, a orientação, a assistência jurídica e o

amplo acesso ao Judiciário, prevenindo e resolvendo questões jurídicas e sociais, de

forma isonômica e equilibrada, tanto extrajudicialmente, quanto judicialmente.

O fundamento da existência da Defensoria Pública repousa no Art. 5º, inciso LXXIV

da Constituição Federal, que impõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Já o Art. 134 da Constituição

Federal definiu o modelo público de prestação do serviço e identificou a Defensoria Pública

como a Instituição incumbida dessa tarefa.

A presente publicação pretende trazer informações básicas aos membros,

servidores, estagiários e residentes jurídicos da Defensoria Pública, sendo imprescindível

para a compreensão do sistema de atuação no atendimento referencial da instituição e os

procedimentos adotados na Área de Família. Pretende ainda divulgar informações quanto

aos tipos de ações e documentos necessários para a propositura das mesmas, além de

possibilitar o acesso de contatos com todas as unidades da Defensoria Pública e órgãos

afins.

Este Manual representa não só exercício do dever institucional, no que tange a

informação de procedimentos internos de atuação institucional, na busca de uma melhor

qualidade de atendimento, mas, acima de tudo, o compromisso sócio-educacional na

defesa e proteção da garantia aos direitos dos cidadãos, como verdadeira garantia de

cidadania.



1.  INTRODUÇÃO

1.1 O HISTÓRICO

A gestão por processos é uma metodologia consolidada tanto na iniciativa privada

como nas organizações públicas, que visa alcançar melhores resultados por meio do

aperfeiçoamento dos processos de trabalho.

No âmbito da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, esta nova forma de

atuar é decorrente do “Planejamento Estratégico 2016-2020 – DPE 2020: O futuro se faz

agora”, que transcreve esse modelo de gestão mais ágil e eficiente, com gestores

profissionalizados e visando cumprir sua missão institucional.

Na revisão do Planejamento Estratégico foram realizadas entrevistas estratégicas

com os Defensores Públicos da Alta Administração, Deputados, Promotores de Justiça,

Juízes de Direito e Secretários de Estado a fim de fundamentar o diagnóstico estratégico

da Defensoria Pública e identificar as principais questões que tiram o sono da alta

administração. A dificuldade no atendimento da demanda foi um dos principais problemas

da instituição elencados pelos entrevistados, a reformulação da sistemática de

atendimento se destacou entre os projetos estratégicos prioritários que a Defensoria

deveria conduzir, além disso o não fortalecimento da imagem da Defensoria Pública junto

à sociedade é um dos problemas impeditivos ao alcance da visão de futuro que é ser a

Instituição de Maior Credibilidade no Estado do Amazonas por meio da excelência no

atendimento até 2020.

Desta feita, por meio desse diagnóstico estratégico a Defensoria Pública do Estado

do Amazonas identificou a oportunidade de otimizar o Atendimento nas Unidades e

Núcleos, priorizando o concernente à Área de Família que representa a demanda de

maior impacto nos resultados da Instituição.

1.2 GRUPO DE TRABALHO DA ÁREA DE FAMÍLIA

Entendendo que a Gestão por Processos é uma estrutura gerencial que deve ser

desempenhada por todos os servidores e, de forma contínua, envolve conhecer, analisar,

mudar e monitorar as rotinas de trabalho, foi criado um Grupo de Trabalho composto por

Defensores Públicos e Servidores para a análise, discussão e execução das etapas de

reestruturação do processo de atendimento da área de família.



1.  INTRODUÇÃO

Foi realizado desenho do processo atual, momento em que foram identificadas as

desconexões e oportunidades de melhoria do processo de atendimento de família e, com

base nesses insumos e nas boas práticas das Defensoria Públicas de outros Estados o

Grupo de Trabalho desenhou um modelo ideal de atendimento inicial e forense da área de

família específico para as particularidades da Defensoria Pública do Amazonas visando a

eficiência e celeridade dos serviços prestados à população hipossuficiente, além de

diminuir as filas de espera que existem nas unidades e elevar a satisfação dos assistidos.

1.3 NOVO MODELO DE ATENDIMENTO

O que se busca com a implementação do Novo Modelo de Atendimento da Área

de Família é demonstrar que sua efetiva utilização pode gerar resultados mais

duradouros, com diminuição de erros e gargalos, bem como aumento da produtividade.

Nesse contexto, integrar a gestão estratégica com a gestão por processos é condição

essencial para o sucesso de ambas as abordagens. O cumprimento das metas definidas

é consequência direta da modernização dos processos que passam a atingir um novo

nível de desempenho. Uma estratégia somente pode ser bem-sucedida pela

transformação dos seus processos organizacionais.

Este manual visa orientar as ações de gestão de processos organizacionais no

âmbito da Defensoria Pública do Estado do Amazonas e tem a finalidade de apresentar

todo o cenário de desenvolvimento do Processo de Atendimento da Área de Família,

norteando o trabalho dos Defensores Públicos, Servidores e demais integrantes da

Instituição, no sentido de promover melhoria do atendimento na DPE. A metodologia

sugerida permitirá estruturar a sequência de trabalhos a ser desenvolvida, visando à

análise, à simplificação e à melhoria dos processos, como forma de promover a

permanente busca da melhoria de desempenho. Este é um trabalho inicial que está em

processo de melhoria contínua para alcançar cada vez mais melhores resultados.



2.  O PROCESSO

Figura 2:Relatório da Corregedoria –Atos praticados (2016).

Fonte: Corregedoria - DPE

Etapas de modelagem do processo

2.1 O PROCESSO DE ATENDIMENTO

Os dados disponibilizados no Relatório da Corregedoria Geral da DPE que

contém todos os atendimentos registrados no ano de 2016 ratificam que a Família é a

maior área de atuação, enfatizando a importância do Redesenho do Processo de

Atendimento de Família.

A Gestão de Processos é um conjunto de metodologias e ferramentas que

objetivam avaliar, aperfeiçoar e monitorar os processos, visando a sua integração,

melhoria contínua e, consequentemente, a eficiência e eficácia de custos e a

satisfação dos seus clientes.

A Modelagem do Processo AS SIS compreende as etapas: o planejamento,

elaboração do DEIP, elaboração do fluxo atual e levantamento das causas e

premissas.

2.2 SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO (AS SIS)

2.2.1 Diagrama de Escopo e Interface do Processo

O DEIP consiste no entendimento do processo, os insumos que serão transformados

ao longo do processo, legislação que rege o processo interno, os produtos gerados

pelo processo e tudo que apoia a transformação dos produtos.

Figura 3: DEIP – Diagrama de Escopo e Interfaces do Processo.
Fonte: DPEAM
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2.  O PROCESSO

Figura 4: Fluxo AS SIS unidade PAC 

Alvorada

Fonte: DPE AM

Figura 5: Grupo de trabalho de redesenho.

Fonte: DPE AM

2.2 .2 Mapeamento do fluxo atual

O mapeamento do fluxo atual são os meios que a organização utiliza para

produzir e entregar a seus clientes internos e externos os seus produtos e serviços

criando assim subsídios para etapa de redesenho.

Na modelagem do processo foi optado pelo mapeamento do fluxo atual de 5

unidades de atendimento inicial de família quais sejam, Unidade Descentralizada PAC

Via norte, PAC Alvorada, PAC Cidade Leste, PAC Compensa e Núcleo de Atendimento

Inicial de Família 24 de maio, pois a DPE não tinha um padrão para atender o

assistido, assim como o papel de cada servidor não estavam definidos. Cada

Unidade/Núcleo tinha um dia específico para distribuir senhas aos assistidos formando

filas enormes em horas prolongadas de espera para o atendimento.

Abaixo o fluxo da unidade PAC Alvorada:

2.2.3 Levantamento das desconexões e oportunidades de melhoria

Nesta etapa são levantadas as desconexões do processo e coletadas com a

equipe as oportunidades de melhoria.

O redesenho do processo teve início em 17/02/2017 contando com uma equipe

interfuncional formada por Defensores Públicos, Gerentes e Servidores das Unidades

de Família.



2.  O PROCESSO

Figura 6: Levantamento de Desconexões e 

Melhorias.

Fonte: DPE AM

Os encontros para o mapeamento da situação atual do processo ocorreram

semanalmente no último dia útil da semana, com o levantamento de desconexões de cada

fluxo, junto as desconexões do DEIP e sugestões de melhoria que foram debatidas nas

reuniões semanais.

Foram definidos os responsáveis pela execução e implementação de cada

sugestão de melhoria, validadas nas reuniões de equipe, conforme figura abaixo:

A busca pelo aprimoramento e reestruturação do fluxo do processo de atendimento

da DPE levaram a pesquisa de boas práticas nas Defensorias Públicas de outros Estados

do país. Foram realizadas visitas nas Defensorias Públicas do Estado do Pará e no

Estado do Rio de Janeiro, bem como na Defensoria Pública da União em Manaus.

Defensoria Pública do Rio de Janeiro

Boas Práticas da Defensoria Pública do Rio de 

Janeiro



2.  O PROCESSO

Defensoria Pública do Pará

Boas Práticas da Defensoria Pública do Pará

Defensoria Pública do Pará.



2.  O PROCESSO

Defensoria Pública da União – Sede Manaus

Figura 7: Fluxo Ideal do Processo de Atendimento Inicial da 

Área de Família – TO BE.

Fonte: DPE AM

2.3 SITUAÇÃO IDEAL DO PROCESSO (TO BE)

O processo TO BE é a fase onde ocorre a elaboração do fluxo ideal do processo, a

situação desejada para assegurar o aumento da produtividade e eficiência, aderência a

estrutura organizacional e o alcance das metas estabelecidas para o processo.

Com base no DEIP, nos fluxos AS SIS das unidades com as desconexões, nas

boas práticas de outras Defensorias e nas reuniões de equipe, foi elaborada a proposta

do fluxo ideal (TO BE) do processo de atendimento inicial da área de família com a

padronização de seus processos e etapas críticas de atendimento, atividades bem

definidas e que devem ser percorridas corretamente para garantir a eficiência e eficácia

do processo.



2.  O PROCESSO

No fluxo ideal do Processo de Atendimento foram propostas várias

mudanças como:

 Agendamento do 1º atendimento via Disk 129

 Inclusão e padronização da etapa de triagem em todas as unidades

 Padronização do modelo de atendimento jurídico aos assistidos

 Cadastro inicial do assistido realizado pela equipe do Disk 129

 Possibilidade de consulta ao número de Processo via Disk 129

 Aplicação da pesquisa de satisfação no final do atendimento.

 Registro de pontos de melhoria e reunião mensal de alinhamento dos

Defensores Públicos com a Coordenação de Família.

O Novo fluxo do processo conta com funções de atendimento bem

definidas por etapa: Acolhimento, Recepção, Triagem, Atendimento Jurídico.

Estas etapas devem ser seguidas corretamente para o alcance dos resultados

esperados.

Foram também apresentadas junto ao novo fluxo a sistemática de

acompanhamento do processo que é feita com o objetivo de medir a evolução dos

resultados e execução das ações.

Figura 8: Sistemática de Acompanhamento das Ações 

Fonte: DPE AM

Com o intuito de verificar a aplicabilidade do modelo redesenhado, foi

escolhida a Unidade de Atendimento de Família do PAC Alvorada para realização do

Projeto Piloto. A unidade foi escolhida por apresentar uma maior facilidade de

implementação, seja pelos ajustes do arranjo físico e pelo impacto da população

atendida.



2.  O PROCESSO

Foi elaborada pelo Grupo de Trabalho a Matriz de Atendimento de acordo com a

criticidade que posteriormente foram validadas com os demais Defensores Públicos da

área de família.

Foi definido também um Padrão Mínimo de Pessoal para atender o novo fluxo de

Atendimento Inicial de Família. Este padrão deve ser seguido por todas as unidades de

atendimento inicial da área de família para que consigam obter os resultados esperados

por meio da execução do novo fluxo. O padrão foi definido da seguinte maneira:

Figura 9: Padrão mínimo de pessoal de Atendimento de Família.

Fonte: DPE AM

2.4. PROJETO PILOTO – UNIDADE DESCENTRALIZADA PAC ALVORADA

DEPOIS DO PROJETO

1
INEXISTÊNCIA DE ROL DE DOCUMENTOS 

PARA AÇÕES DE FAMÍLIA

ROL DE DOCUMENTOS PARA TODAS AS 

AÇÕES DE FAMÍLIA

2
INEXISTÊNCIA DE LAYOUT INDICANDO 

OS GUICHÊS DE ATENDIMENTO

SINALIZAÇÃO DOS GUICHÊS INDICADO 

POR NÚMERO

3
INEXISTÊNCIA DE ATENDIMENTO PARA 

INFORMAÇÃO

CRIAÇÃO DE GUICHÊ PARA 

INFORMAÇÃO E CONSULTAS

4
INEXISTÊNCIA DE FLUXO DE PROCESSO A 

SER PERCORRIDO

FLUXO DO PROCESSO DE ATENDIMENTO 

DE FAMILIA

5
INEXISTÊNCIA DE PESQUISA DE 

SATISFAÇÃO DO ATENDIMENTO

PESQUISA DE SATISFAÇÃO AO FINAL DO 

ATENDIMENTO

6
FUNÇÕES E RESPONSAVEIS DO 

PROCESSO NÃO ERAM BEM DEFINIDAS

FUNÇÕES, CARGOS E 

RESPONSABILIDADES BEM DEFINIDAS

7 FALTA DE TV NA UNIDADE 
TV NA UNIDADE PARA CHAMADOS DE 

SENHA

8
AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO INDICANDO 

A DPE

SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO DA DPE E 

DISK 129

9
MOROSIDADE PARA AGENDAMENTO, 

DESLOCAMENTO SÓ PARA AGENDAR

AGENDAMENTOS COM HORÁRIOS 

MARCADOS

ANTES DO PROJETO

MELHORIAS IMPLEMENTADAS

Figura 10: Melhorias Implementadas 

Fonte: DPE AM



2.  O PROCESSO

Com a implementação do Projeto Piloto na Unidade PAC Alvorada foram registradas 

as seguinte melhorias: 

•- Otimização no processo de atendimento.

•- Eficiência e eficácia no fluxo do processo.

•- Padronização da estrutura ambiental.

•- Agilidade nos agendamentos.

Figura 11: Antes e Depois PAC Alvorada

Fonte: DPE AM



III.  FUNÇÕES DO PROCESSO

Figura 12: Funções do Processo - Etapas

Fonte: DPE AM

Podemos ilustrar o processo de atendimento com 6 grandes macros etapas

divididas em acolhimento, recepção, informação, triagem, atendimento jurídico,

pesquisa de satisfação. Antes da reestruturação não existia este caminho a ser

percorrido e com isso a inexistência dessas funções no processo de atendimento.

Figura 13: Processo de Atendimento Simplificado 

Fonte: DPE AM

3.1 ACOLHIMENTO 

O acolhimento é parte essencial do processo de atendimento de família,

sendo o início do processo na unidade, tem como atividade receber o assistido

que comparece a unidade e prestar orientações breves sobre o agendamento do

Disk 129, entrega dos formulários de hipossuficiência, bem como confirmar a

chegada do assistido agendado pelo Disk 129.

Esta etapa possui um padrão a ser percorrido conforme o Procedimento

Operacional Padrão já estabelecido e validado pela coordenação da área de

família, normatizado pelo POP de número 02.01.001-1, disponível em anexo,

podendo ser realizado por estagiários ou servidores com conhecimentos sobre as

funções do processo de atendimento e o Rol de Documentos necessários para

ajuizamento das ações de família.



3.2 RECEPÇÃO

A Recepção tem como atividade cadastrar os assistidos agendados no sistema

de gerenciamento de filas (SGA) da unidade, além de realizar possíveis consultas

rápidas na unidade.

Esta etapa pode ser desenvolvida por estagiários ou servidores com

conhecimentos sobre as funcionalidades do sistema SGA, PRÓTON e SOLAR, bem

como sobre o processo de atendimento e ROL de documentos das ações. Além disso

esta etapa também possui um Procedimento Operacional Padrão a ser percorrido,

normatizado pelo POP de Número 02.01.001-1, disponível em anexo.

3.3 INFORMAÇÕES

III.  FUNÇÕES DO PROCESSO

3.4 TRIAGEM

A triagem é uma das etapas mais importantes do processo de atendimento

tratada como uma etapa crítica que merece cuidado especial, tem como papel ouvir o

breve relato do assistido, realizar uma avaliação prévia, além de verificar se as

documentações estão de acordo com a ação desejada, bem como cadastrar o

formulário de hipossuficiência do assistido no sistema SOLAR

Esta etapa deve ser realizada por servidores com conhecimentos jurídicos sobre

as ações de família da DPE, além de conhecimentos sobre a funcionalidade do Próton,

Solar, SGA e ROL de documentos, o Procedimento Padrão desta etapa é normatizado

pelo POP 02.01.001-2, disponível em anexo.

3.5 ATENDIMENTO JURÍDICO

O Atendimento jurídico do processo de atendimento inicial de família, é a parte

final do processo e de grande importância em todo processo, é onde ocorre as

audiências, acordos e produção das petições.

Esta etapa pode ser desenvolvida por estagiários do curso de direito, servidores

com formação em Direito, Residentes do curso de Direito, com conhecimentos em

direito suficientes para elaborar as petições da área de família, sobre as funcionalidades

do Sistema SOLAR E SGA, bem como o ROL de documentos para cada ação de

família. Por ser também uma etapa crítica do processo de atendimento, esta fase

possui um Padrão a ser percorrido que é normatizado pelo POP 02.01.001-3, disponível

em anexo.

Esta etapa pode ser desenvolvida junto ao serviço social em casos que

demandam um cuidado mais especial na realização de acordos e audiências.



3.6 FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS E JURÍDICAS

3.6.1 GERENTE

O Gerente da unidade da DPE é responsável por coordenar e controlar a

execução dos trabalhos no dia a dia da unidade, função administrativa importante para

o novo modelo de atendimento. Tem como papel prestar assistência ao Defensor

Público titular ou designado para o Órgão de atuação em que estiver lotado, executando

tarefas relacionadas com as atividades da Defensoria Pública; coordenar e

supervisionar procedimentos de atendimento da unidade e acompanhar o resultado da

equipe; gerenciar o fluxo de atendimento; além da gestão dos recursos organizacionais

sejam estes: materiais, patrimoniais, tecnológicos ou humanos da Unidade.

III.  FUNÇÕES DO PROCESSO

Para esta função foi elaborado uma Agenda com as atividades semanais,

periódicas e mensais para servir como auxílio na execução das tarefas, conforme

ilustração abaixo, a agenda completa está em anexo.

Figura 14:  Agenda do Gerente da Unidade.

Fonte: DPE AM

3.6.2 ASSESSOR DE DEFENSOR PÚBLICO/ANALISTA JURÍDICO DE

DEFENSORIA

O Assessor tem como função prestar assistência ao Defensor Público titular ou

designado para o Órgão de atuação em que estiver lotado, executando tarefas de

complexidade relacionadas com as atividades da Defensoria Pública; prestar assessoria

jurídica aos assistidos; elaborar petições sob a orientação do Defensor Público;

coordenar e supervisionar as atividades dos estagiários na Unidade; além de

acompanhar e controlar a escala anual de férias, frequência e a redução da jornada em

períodos de provas.

Para esta função também foi elaborada uma agenda com as atividades semanais,

periódicas e mensais do assessor jurídico conforme ilustração abaixo, a agenda completa

está em anexo.



Figura 15: Agenda do Assessor Jurídico.

Fonte: DPE AM

III.  FUNÇÕES DO PROCESSO



IV.  DISK 129

4.1 – CONTEXTUALIZAÇÃO DO DISK DEFENSORIA 129

Criado em fevereiro de 2016, o Disk 129 da Defensoria Pública do Estado

do Amazonas é um canal de acesso da população à assistência jurídica oferecida pela

instituição e proporciona um pré-atendimento aos assistidos e os encaminha

diretamente para os Núcleos/Unidades da Defensoria Pública competente, com as

informações da documentação necessária para o atendimento de acordo com a área

de atuação. O propósito do Disk 129 é otimizar o atendimento ao público-alvo da

instituição no Amazonas.

Figura 1: Central telefônica do Disk 129

Fonte: DPE/AM

Com o redesenho do novo modelo de atendimento e a identificação da

possibilidade de utilizar o Disk para agilizar no atendimento foram realizados estudos

na busca de boas práticas para a elaboração do fluxo ideal do processo de

atendimento, para isso foram realizadas visitas à Defensoria Pública do Pará e

Defensoria Pública do Estado do Rio Janeiro com o intuito de avaliar o serviço para

adequar as atividades da instituição. Em questão, foi avaliado o Disk Defensoria 129

da Defensoria Pública do Pará, e por meio da visita técnica realizada, este foi

considerado o sistema mais adequado para servir de base para o novo sistema do

Disk Defensoria129 uma vez que permitirá maior agilidade nos agendamentos.

Conforme alinhamento estratégico a área jurídica escolhida foi a de

atendimento família, por ser a área maior em números de atendimentos (conforme

dados repassados pela Corregedoria Geral da DPE referente ao ano 2016). Em

decorrência disso viu-se a necessidade de reestruturar o serviço do Disk Defensoria

129 para ajustar a capacidade de atendimento, novas posições de atendimento,

sistema próprio e estrutura física com intuito de aperfeiçoar o serviço para atender a

população do Estado do Amazonas.
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O Disk Defensoria 129 foi reestruturado em 2017 para atender a população

evitando a necessidade de deslocamentos demorados, afastamento do trabalho e

das atividades de rotina, descongestionando os Núcleos de Atendimento e

Unidades Descentralizadas, realizando agendamento via telefone com hora e data

marcada.

Abaixo um breve resumo das melhorias realizadas:

REESTRUTURAÇÃO DO DISK DEFENSORIA 129 

ANTES DEPOIS 

05 (cinco) Atendentes 17 (dezessete) Atendentes 

Sem Coordenação Coordenador e Coordenador Adjunto 

Sem padrões definidos Padrões definidos 

Não recebimento de chamadas 

de celulares pré-pagos 

 

Ligações de telefones fixos e celulares 

Sem sistema de registro de 

chamadas 

Registro de chamadas 

Não regulamentado Regulamentado através da Portaria nº 652/2018 – 

GDPG/DPE/AM 

 

4.2 COORDENAÇÃO E GESTÃO

O Disk Defensoria 129 é coordenado por um Defensor Público e por um

Adjunto com formação em Direito para gerenciar as atividades da equipe de

atendentes aptos a receber, registrar e acompanhar informações repassadas aos

assistidos, bem como agendar atendimento e realizar os devidos encaminhamentos

as Unidades/Núcleos.

4.3 AGENDAMENTO

O Disk Defensoria 129 é disponibilizado de forma gratuita para toda a

população do Estado do Amazonas, as ligações podem ser efetuadas de telefones

fixos e celulares. O assistido poderá agendar o atendimento com hora e data

marcada e se deslocará a Unidade da Defensoria Pública com local definido,

número do protocolo e documentos informados no agendamento para ser atendido

com celeridade e eficiência.
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4.4 REGULAMENTAÇÃO DO SERVIÇO DISK DEFENSORIA 129

O Disk Defensoria 129 é um serviço de atendimento receptivo telefônico da

Defensoria Pública do Estado do Amazonas, com a finalidade de oferecer um pré-

atendimento e agendamento aos assistidos e encaminhá-los diretamente ao órgão

competente. O Serviço foi regulamento por meio da Portaria Nº 652/2018 – GDPG

publicada no Diário Oficial da Defensoria Pública do Estado do Amazonas no dia

16 de julho de 2018.
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5.1 DEFINIÇÃO DO LAYOUT

Com o intuito de garantir a eficiência do funcionamento do Fluxo do Processo de

Atendimento de Família, foi realizado o planejamento da estrutura física e layout dos

ambientes das Unidades/Núcleos da Área de Família.

Para a elaboração do projeto de layout tratou-se de realizar o levantamento de

pessoal, medição dos ambientes, instalações elétricas, hidráulica, rede lógica,

climatização, além do fluxo de acesso da população à Unidade/Núcleo.

Com isso foi elaborado o projeto de layout por profissional habilitado com base nos

dados levantados, obedecendo as etapas do fluxo e as necessidades do público alvo,

seguindo as normas vigentes específicas. Na figura abaixo é possível visualizar a planta

baixa do layout, assim como as normas trabalhadas.

ABNT NBR 6492:1994 – Representação de projetos arquitetônicos.

ABNT NBR 10068:1987- Folha de desenho layout e dimensões padronização.

ABNT NBR 9050:2015 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e

equipamentos urbanos.

A implementação do layout trouxe resultados no aumento da produtividade e

eficiência dos serviços prestados, melhoria do fluxo interno de pessoas, facilidade no

gerenciamento e supervisão da unidade, melhor utilização do espaço disponível, além de

proporcionar um ambiente de trabalho agradável, minimizando prejuízos direto no

processo de atendimento.

5.2 SINALIZAÇÃO

A sinalização aplicada na DPE-AM tem o objetivo de oferecer autonomia ao

público dentro das unidades, dinamizando os espaços onde a população recebe

atendimento. O projeto foi desenvolvido seguindo três bases: sistemas identificativos,

sistemas direcionais e sistemas informativos.

Os sistemas identificativos determinam e nomeiam a função dos espaços dentro

das unidades, são placas em PVC com aplicação de adesivo full color nos dois lados,

usualmente fixadas nas portas de cada setor.
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Os sistemas direcionais indicam os principais percursos para chegar de um

ponto ao outro, são essenciais para auxiliar o deslocamento do assistido dentro da

unidade, e também facilitam o fluxo dentro do ambiente evitando percursos

desnecessários. O sistema é constituído por placas em PVC com aplicação de adesivo

full color nos dois lados, em alguns casos fixadas no teto.

Os sistemas informativos auxiliam na padronização visual da instituição, são

informações sobre o DISK 129, pesquisa de satisfação e avisos necessários. A

utilização desses sistemas depende da necessidade específica de cada unidade, são

adesivos para vidros, placas de PVC e displays para informação, de tamanhos

variáveis.
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.1 SGA – SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FILAS

O sistema SGA foi obtido sob licença GLP no portal de Software Público

Brasileiro do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, identificado por

meio das boas práticas da Defensoria Pública da União. O SGA foi adaptado de acordo

com a necessidade da DPE AM operando com as seguintes características: Cadastro

em fila, com recurso de prioridade em atendimento, inicialmente contando com os

serviços de:

I. Recepção - para alimentação da fila de atendimento;

II. Informações;

III. Triagem;

IV. Atendimento;

Há chamados em cascata com redirecionamento de serviço, painel em TV com

chamadas por meio de sinal sonoro, indicação do serviço e guichê de atendimento, além

da emissão de relatório com os tempos de atendimento entre chamadas e o tempo total.

Antes da implantação não havia qualquer controle eletrônico, o chamado ocorria

por vocalização do nome do assistido, previamente acolhido e inscrito em uma lista

ordenada pelas fichas distribuídas na unidade.

A instalação do sistema ocorre a partir da solicitação da DPLAN com um tempo

médio para execução de 10 dias por onde segue:

Requisitos:

I. Cabo HDMI de 15 metros

II. TV previamente instalada na unidade;

III. Pelo menos 1 computador com porta HDMI disponível, próximo da TV;

Configuração:

I. Criação da Unidade no servidor SGA;

II. Cadastro de usuários e testes na unidade;

III. Treinamento;
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O Acompanhamento da instalação, configuração e testes ocorre pelo menos no

período de 2 dias.

Hoje o SGA está operacional nas Unidades Descentralizadas do PAC Alvorada,

PAC Shopping Via Norte e PAC Shopping Cidade Leste.

Apesar de já existir a consolidação no novo modelo, há algumas diferenças para

atender as particularidades tecnológicas da unidade, como na unidade do PAC Alvorada,

que conta com um notebook exclusivo que sustenta o servidor do SGA e serve de tela

de referência para o(s) operador(es) da Recepção e Informação. No caso da unidade

Via Norte, tem seu servidor em um desktop sem tela de referência e de uso comum no

atendimento, que ocorre pelo fato de não estar integrada ao nosso circuito de dados.

6.2 SISTEMA DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO

Desenvolvido inteiramente pelo Centro de Tecnologia da Informação, este sistema

é mantido em um Web Service dentro da infraestrutura da DPE-AM e é usado

atualmente na Unidade Forense do Shopping Cidade Leste, Unidade no PAC Via Norte

e Polo Itacoatiara.

O Sistema questiona o assistido sobre qual o nível de satisfação, com respostas

objetivas (bom, Indiferente ou Ruim), os questionamentos são:

A. Você gostou do atendimento?

B. Você acredita no trabalho da Defensoria?

C. Você indicaria a Defensoria para alguém?

Caso uma das respostas seja Indiferente ou Ruim, abre-se um novo questionário

com o seguinte questionamento: “O que podemos melhorar para você?”

1. Cortesia dos atendentes.

2. Capacidade de Respostas e Esclarecimentos.

3. Tempo de Atendimento.

4. Instalações Físicas e Ambiente.

5. Agendamento ( Disk 129 ).

6. Organização das Filas e Ordem de atendimento.

7. Outros.

A solicitação do sistema ocorre a partir da solicitação da DPLAN e tem tempo

médio de execução de 10 dias por onde seguem:
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Requisitos:

I. Tablet Ipad.

II. Totem para Ipad já instalado na unidade;

Configuração:

I. Criação de perfil da Unidade no servidor de Pesquisa de Satisfação;

II. Cadastro de usuários e testes na unidade;

III. Treinamento;

IV. Acompanhamento de pelo menos 2 dias;

6.3 SISTEMA PRÓTON

É o Sistema de gestão de processos administrativos e de atendimento. Para

atender o novo fluxo com agendamento pelo Disk Defensoria 129 foram necessárias

modificações no sistema sendo destacada a inclusão do módulo Disk Defensoria.

O Módulo Disk Defensoria 129 disponibilizou as seguintes funções aos

usuários:

- Informações de Processo: Atalho de pesquisa em formato mais

simplificado para pesquisa de processos cadastrados no sistema;

- Atendimento de 1ª Vez: Função de cadastrar o usuário de forma mais

otimizada que o tradicional, podendo prosseguir com as opções Informações

(quando o assistido necessitava apenas de informações), Encaminhamento

(permite encaminhar o assistido para as unidades que não utilizam o

agendamento), e Agendamento (permite agendar o assistido com opções de

datas e horas configuradas para atender a demanda máxima de atendimento

diária). Após o encaminhamento ou agendamento o sistema envia e-mail para os

assistidos que informaram e-mail para cadastro.

O sistema conta também com:

- Listagem de Atendimentos: Permite visualizar a lista dos atendimentos

realizados pelo Disk Defensoria 129;

- Relatório Disk Defensoria: Permite exibir relatórios utilizando filtros unidade,

tipo de atendimento, atendente e período.

Além disso, foram modificadas as agendas das unidades organizacionais

para que ficassem sincronizadas com a agenda do Disk Defensoria 129.

A autuação do processo nas unidades ficou otimizada em virtude de receber

o cadastro prévio do Disk Defensoria.
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6.4 SISTEMA SOLAR

O Solar (Solução Avançada em Atendimento de Referência) é a base

informatizada para todos os serviços prestados pela Defensoria no Tocantins e permite a

geração de dados quantitativos sobre os mais diversos atendimentos realizados pela

Instituição, entre outras funcionalidades.

O Sistema foi desenvolvido pela equipe de Tecnologia de Informação (TI) da

Defensoria Pública do Estado do Tocantins (DPE-TO) e cedido à DPE AM mediante

Termo de Concessão, visando otimizar os serviços agilizando o atendimento ao assistido

Este sistema que já está em fase de execução possibilitará um maior intercâmbio

de informações direcionando o assistido para a unidade onde vai receber o atendimento

presencial para a área da família.

O Solar permite que a equipe do Disk Defensoria 129 registre o contato do

assistido e faça o Pré-Cadastro no sistema, encaminhando os respectivos dados para

uma das unidades da Defensoria Pública para dar continuidade ao atendimento,

devendo a unidade confirmar os dados repassados durante o contato com a equipe do

serviço Disk Defensoria.
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7.1 AUDITORIA DOS PROCESSOS

A auditoria Interna realizada nas Unidades de Atendimento de Família tem por

finalidade colaborar com a gestão da Defensoria Pública do Estado do Amazonas no

alcance de seus objetivos com o novo modelo de Atendimento de Família, adotando uma

abordagem sistêmica e disciplinada para a avaliação, manutenção e melhora na eficácia

do processo.

7.2 OBJETIVO

Essa auditoria tem o objetivo de verificar a conformidade do processo

implementado na Unidade/Núcleo, garantir a manutenção dos resultados e identificar as

oportunidades de melhoria no processo.

A auditoria é realizada por um profissional que compõe o corpo de servidores

da Diretoria de Planejamento e Gestão da Defensoria Pública, capacitado para

desempenhar este papel.

7.3 PERIODICIDADE

Após a implementação e estruturação do novo modelo na Unidade de Família,

a auditoria é realizada mensalmente por um período de 3 (três) meses, para que possam

ser identificados os ajustes necessários ao processo. Finalizada esta fase, a auditoria é

executada com uma rotina trimestral.

Os itens avaliados nesta auditoria são:

1. Estrutura Física e Sinalização: Verifica se a estrutura física oferece os requisitos que

estão definidos no projeto e de acordo com o especificado previamente. Analisa se a

sinalização está em conformidade com o projeto de identidade estabelecido pela

Assessoria de Comunicação da Defensoria Pública.

2. Etapas de Processo (Acolhimento, Recepção, Triagem e Atendimento): Verificar

se as etapas do processo estão sendo cumpridas conforme o procedimento operacional

padrão (POP) elaborado para o novo modelo de Atendimento de Família.

3. Etapa Final: Após a realização da auditoria é gerado um resultado, onde o mesmo é

representado por uma nota de 0 a 100, os pontos não conformes são reportados a

coordenação da área, representada pelo Defensor(a) Titular ou Substituto responsável pela

Unidade auditada e o Defensor(a) Coordenador da área de Família, para assim desenvolver

um plano de ação e solucionar os requisitos não atendidos.
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Formulário de Verficação
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COORDENADORIA DE FAMÍLIA 
 

ROL DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES PARA AÇÕES DE FAMÍLIA, SUCESSÕES E REGISTROS PÚBLICOS 

 

AÇÃO DOCUMENTOS NECESSÁRIOS OBSERVAÇÕES 

 

 

 

Adoção para maiores 

 RG, CPF e comprovante de residência do Adotante e do Adotando; 

 Nome completo e endereço (atualizado e com CEP) dos pais; 

 E-mail e telefone do Requerente e do Requerido (se houver); 

 Certidão de nascimento do Adotante e do Adotando; 

 RG, CPF e endereço (atualizado e com CEP) de 2 testemunhas; 

 Comprovante de renda do Requerente, se houver; 

 Declaração de hipossuficiência (realizada na própria DPE); 

 Qualquer outro documento que prove convivência. 

 

 

 

 

 

 
Alimentos 

 
 RG, CPF e comprovante de residência do responsável; 

 Dados da conta bancária do Requerente (se houver); 

 Nome completo e endereço residencial e/ou laboral do requerido, com ponto de 

referência e CEP, e/ou nome da mãe do Requerido; 

 E-mail e telefone do Requerente e do Requerido (se houver); 

 Certidão de nascimento dos filhos; 

 Comprovante de renda do Requerente, se houver; 

 Contracheque do Requerido (se possível); 

 Declaração de hipossuficiência (realizada na própria DPE); 

 Qualquer documento que comprove despesas com o menor; 

 Qualquer documento que comprove as possibilidades do Requerido. 

 

 

Alimentos Gravídicos 
 RG, CPF e comprovante de residência (atualizado e com CEP) da Requerente; 

 Dados da conta bancária da Requerente (se houver); 

 

 

 
 Nome completo e endereço residencial e/ou laboral do requerido, com ponto de 

referência e CEP, e/ou nome da mãe do Requerido; 

 E-mail e telefone da Requerente e do Requerido (se houver); 

 Atestados do estado gravídico; 

 Comprovante de renda da Requerente, se houver; 

 RG, CPF e endereço de 2 testemunhas; 

 Fotografias que comprovem o relacionamento; 

 Qualquer outra prova que indique a paternidade do Réu; 

 Qualquer outra prova que indique despesas com a gravidez; 

 Contracheque do Requerido (se possível); 

 Qualquer outra prova que indique as possibilidades do Requerido; 

 Declaração de hipossuficiência (realizada na própria DPE). 

 

 

 

 

 

Alteração de Nome 

 RG, CPF e comprovante de residência (atualizado e com CEP) do Requerente; 

 E-mail e telefone do Requerente (se houver); 

 Certidão de nascimento; 

 Certidão negativa da Justiça Estadual; 

 Certidão negativa da Justiça Federal; 

 Certidão negativa da Justiça Eleitoral; 

 Comprovante de renda do Requerente, se houver; 

 Qualquer outro que comprove as alegações do Requerente; 

 Declaração de hipossuficiência (realizada na própria DPE). 



 

 

 
Alvará Judicial 

(Morte) 

 RG, CPF e comprovante de residência (atualizado e com CEP) do Requerente; 

o O Requerente deve ser: 

 Dependente habilitado na Previdência Social, ou na ausência 

deste, 

 Herdeiro (filho, pais ou demais parentes colaterais); 
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 RG e CPF do falecido; 

 Certidão de óbito do falecido; 

 E-mail e telefone do Requerente (se houver); 

 Extrato bancário que indique o saldo em conta, se possível; 

 Certidão de nascimento dos filhos menores (se houver); 

 Certidão de casamento, se for cônjuge do Requerente; 

 Sentença judicial ou escritura pública declaratória da união estável (se for 

companheiro(a) do falecido); 

 Declaração de renúncia dos demais dependentes ou herdeiros, com assinatura 

reconhecida em cartório extrajudicial (se for o caso); 

 Declaração de próprio punho de inexistência de outros dependentes e/ou 

herdeiros (realizado na própria DPE); 
 Ficha funcional do servidor público, se for o caso; 

 Certidão do INSS (ou outro órgão de previdência do falecido. Ex: ManausPrev) 

de existência ou inexistência de dependentes; 

 Número do PIS para levantamento de depósito de FGTS e PIS; 

 Comprovante de renda do Requerente, se houver; 

 Declaração de que o valor precisa ser levantando imediatamente para o custeio 

de necessidades básicas, se o caso envolver menor (realizado na própria DPE); 

 Declaração de hipossuficiência (realizada na própria DPE). 

 

 

 

Alvará Judicial 

(Alimentos sobre 

FGTS) 

 RG, CPF e comprovante de residência (atualizado e com CEP) do(a) 

responsável; 

 Certidão de nascimento dos Requerentes menores (filhos); 

 E-mail e telefone do Requerente/Responsável (se houver); 

 Extrato FGTS ou PIS/PASEP; 

 Rescisão contratual do alimentante; 

 Acordo que fixou os alimentos ou sentença judicial; 

 Se no acordo não estiver expresso o desconto do FGTS, solicitar autorização do 
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alimentante com assinatura reconhecida em cartório extrajudicial; 

 Comprovante de renda do Requerente, se houver; 

 Declaração de hipossuficiência (realizada na própria DPE). 

 

 

 

 
Anulação de Registro 

 RG, CPF e Comprovante de residência do Requerente, atualizado e com CEP; 

 E-mail e telefone do Requerente (se houver); 

 Cópia dos registros a serem anulados; 

 Cópia dos registros a serem mantidos; 

 Comprovante de renda do Requerente, se houver; 

 Declaração de hipossuficiência (realizada na própria DPE); 

 Qualquer outro que comprove as alegações do Requerente. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Arrolamento 

 RG, CPF, comprovante de residência (atualizado e com CEP) e certidão de 

casamento do(s) Requerentes/ Herdeiros(s) e dos respectivos cônjuges; 

 E-mail e telefone do Requerente (se houver); 

 Certidão de óbito do falecido; 

 Comprovante de propriedade dos bens (se existirem); 

 Boletim de Cadastro Imobiliário; 

 Extrato de saldos em conta corrente ou poupança (se existirem); 

 Certidão de nascimento dos filhos (se houver); 

 Sentença judicial ou escritura pública declaratória de união estável (se for 

companheiro(a) do falecido); 

 Certidão de casamento, se for cônjuge do Requerente; 

 Certidão negativa da Receita Municipal em nome do falecido; 

 Certidão negativa da Receita Municipal em nome do bem (em caso de IPTU); 

 Certidão negativa da Receita Federal (IR) em nome do falecido; 

 Certidão negativa da Receita Estadual (SEFAZ) em nome do falecido; 

 Após ajuizada a ação será 

necessário o pagamento do 

ITCMD na SEFAZ, que não é 

abrangido pela justiça 

gratuita. 

 
 

 Comprovante de renda do Requerente, se houver; 

 Declaração de hipossuficiência (realizada na própria DPE). 

 

 

 

 
Autorização Judicial 

para Casamento de 

menor 

 RG, CPF e Comprovante de residência do(a) Responsável (atualizado e com 

CEP) e do Requerente (o adolescente); 

 E-mail e telefone do Requerente (se houver); 

 Nome completo e endereço dos pais; 

 RG e/ou Certidão de nascimento do(a) menor; 

 RG, CPF do(a) outro(a) noivo(a); 

 Atestado ou Declaração que indique estado de gravidez (se for o caso); 

 Comprovante de renda do Requerente, se houver; 

 Declaração de hipossuficiência (realizada na própria DPE). 

 É necessário  o 

comparecimento do 

adolescente. 

 

 

 

 
 
Busca e Apreensão 

 RG, CPF e Comprovante de residência (atualizado e com CEP) do Requerente; 

 E-mail e telefone do Requerente (se houver); 

 Nome completo e endereço residencial e/ou laboral do requerido, com ponto de 

referência e CEP, e/ou nome da mãe do Requerido; 

 Endereço do local onde o menor se encontra; 

 Certidão de nascimento dos menores; 

 RG, CPF, endereço e declaração de 02 testemunhas; 

 Acordo ou sentença que indique a guarda (se houver); 

 Boletim de ocorrência e outros documentos que justifiquem a medida; 

 Comprovante de renda do Requerente, se houver; 

 Declaração de hipossuficiência (realizada na própria DPE). 

 

 
Conversão de União 

Estável em 

Casamento 

 RG, CPF e Comprovante de residência (atualizado e com CEP) de ambos os 

Companheiros; 

 E-mail e telefone dos Requerentes (se houver); 

 Certidão de nascimento de filhos (se houver); 

 RG, CPF, endereço e declaração de 02 testemunhas; 

 

  
 Qualquer documento que comprove a existência da união estável; 

 Comprovante de renda do Requerente, se houver; 

 Declaração de hipossuficiência (realizada na própria DPE). 

 

 

 

 

 

 
Cumprimento de 

Sentença/ 

 

Execução de 

Sentença/ 

 

 Execução de 

Alimentos 

 RG, CPF e Comprovante de residência (atualizado e com CEP) do(s) 

Requerente(s); 

 E-mail e telefone do Requerente (se houver); 

 Dados da conta bancária do Requerente (se houver); 

 Nome completo e endereço residencial e/ou laboral do requerido, com ponto de 

referência e CEP, e/ou nome da mãe do Requerido; 

 CPF do Executado (se tiver); 

 Certidão de nascimento de filhos (se houver); 

 Cópia da sentença ou cópia do acordo e sentença homologatória que fixou a 

obrigação; 

 Extrato bancário que demonstre o último pagamento (em caso de alimentos com 

desconto em folha de pagamento); 

 Documentos dos bens (em caso de partilha de bens); 

 Comprovante de renda do Requerente, se houver; 

 Informar bens do Executado para penhora; 

 Declaração de hipossuficiência (realizada na própria DPE). 

 

 

 

 
Declaratória de 

Ausência 

 RG, CPF e Comprovante de residência (atualizado e com CEP) do Requerente; 

 E-mail e telefone do Requerente (se houver); 

 RG e CPF do Ausente; 

 Documentos que provem parentesco (Certidão de casamento, nascimento, etc.); 

 RG, CPF, endereço e declaração de 02 testemunhas; 

 Qualquer outro documento que possa provar as alegações (Ex: boletim de 

ocorrência, inquérito policial); 

 Comprovante de renda do Requerente, se houver; 
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 Declaração de hipossuficiência (realizada na própria DPE). 

 

 

 

 
Declaratória de União 

Estável (Consensual) 

 RG, CPF e Comprovante de residência (atualizado e com CEP) dos Requerentes; 

 E-mail e telefone do Requerente (se houver); 

 Certidão de nascimento dos filhos (se houver); 

 Documentos dos bens e dívidas (se houver); 

 RG, CPF, endereço e declaração de 02 testemunhas; 

 Comprovante de renda do Requerente, se houver; 

 Outros documentos que provem a alegação; 

 Declaração de hipossuficiência (realizada na própria DPE). 

 Quando não é caso de 

dissolução, somente para 

reconhecer. 

 

 

 

 

 
 

Declaratória de União 

Estável (Post Mortem) 

 RG, CPF e Comprovante de residência (atualizado e com CEP) do(a) 

Requerente; 

 E-mail e telefone do Requerente (se houver); 

 RG e CPF do(a) falecido (a); 

 Certidão de nascimento dos filhos (se houver); 

 Certidão de óbito do(a) falecido(a); 

 RG, CPF e endereço de 02 testemunhas; 

 Quaisquer documentos que provem a união (ex: fotografias, certidão de 

casamento no religioso); 

 Certidão de casamento, se o falecido era casado, divorciado ou separado; 

 Certidão de óbito do cônjuge, se o falecido era viúvo; 

 Nome completo e endereço residencial e/ou do trabalho de todos os herdeiros; 

 Comprovante de renda do Requerente, se houver; 

 Declaração de hipossuficiência (realizada na própria DPE). 

 

 
Dissolução de União 

Estável (Litigioso) 

 RG, CPF e Comprovante de residência (atualizado 

Requerente; 

 E-mail e telefone do Requerente (se houver); 

 Dados da Conta Bancária do Requerente (se houver); 

e com CEP) do(a) 
 

  
 Nome completo e endereço residencial e/ou laboral do requerido, com ponto de 

referência e CEP, e/ou nome da mãe do Requerido; 

 Certidão de nascimento dos filhos (se houver); 

 Documentos dos bens adquiridos durante a união, inclusive dívidas (se houver); 

 Informações sobre benfeitorias realizadas durante a união estável; 

 Contracheque do Requerido (se possível); 

 Qualquer documento que comprove despesas com filhos menores; 

 RG, CPF e endereço de 02 testemunhas; 

 Comprovante de renda do Requerente, se houver; 

 Informar a data de início e término da união; 

 Declaração de próprio punho de inexistência de impedimento matrimonial 

(realizada na própria DPE); 
 Declaração de hipossuficiência (realizada na própria DPE). 

 

 

 

 

Declaratória de União 

Estável e Dissolução 

 

 RG, CPF e Comprovante de residência (atualizado e com CEP) dos Requerentes; 

 E-mail e telefone do Requerente (se houver); 

 Certidão de nascimento dos filhos (se houver); 

 Documentos dos bens e dívidas (se houver); 

 RG, CPF, endereço e declaração de 02 testemunhas; 

 Comprovante de renda do Requerente, se houver; 

 Outros documentos que provem a alegação; 

 Declaração de hipossuficiência (realizada na própria DPE). 

 Documentos dos bens adquiridos durante a união, inclusive dívidas (se houver); 

 Informações sobre benfeitorias realizadas durante a união estável; 

 Contracheque do Requerido (se possível); 

 Qualquer documento que comprove despesas com filhos menores; 

 RG, CPF e endereço de 02 testemunhas; 

 Informar a data de início e término da união; 

 Declaração de próprio punho de inexistência de impedimento matrimonial 

(realizada na própria DPE); 

 

 

  

 

 

 

Divórcio Consensual 

 RG, CPF e Comprovante de residência (atualizado e com CEP) dos requerentes; 

 E-mail e telefone dos Requerentes (se houver); 

 Dados da Conta Bancária dos Requerentes (se houver); 

 Certidão de nascimento dos filhos (se houver); 

 Documentos dos bens adquiridos durante a união, inclusive dívidas (se houver); 

 Informações sobre benfeitorias realizadas durante a união estável; 

 RG, CPF e endereço de 02 testemunhas; 

 Comprovante de renda do Requerente, se houver; 

 Certidão de casamento; 

 Declaração de hipossuficiência (realizada na própria DPE). 

 

 

Divórcio Litigioso 

 RG, CPF e Comprovante de residência (atualizado 

Requerente; 

 E-mail e telefone do Requerente (se houver); 

 Dados da Conta Bancária do Requerente (se houver); 

e com CEP) do(a) 
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 Nome completo e endereço residencial e/ou laboral do requerido, com ponto de 

referência e CEP, e/ou nome da mãe do Requerido; 

 Certidão de nascimento dos filhos (se houver); 

 Documentos dos bens adquiridos durante a união, inclusive dívidas (se houver); 

 Informações sobre benfeitorias realizadas durante a união estável; 

 Contracheque do Requerido (se possível); 

 RG, CPF e endereço de 02 testemunhas; 

 Comprovante de renda do Requerente, se houver; 

 Certidão de casamento; 

 Qualquer documento que comprove despesas com filhos menores; 

 Declaração de hipossuficiência (realizada na própria DPE). 

 

 

 

 

 

 

Exoneração de 

Alimentos 

 RG, CPF e Comprovante de residência (atualizado Requerente; 

 Certidão de nascimento dos filhos 

 Comprovante de renda do Requerente 

 Declaração de hipossuficiência (realizada na própria DPE) 

 Cópia da petição inicial ou do acordo de alimentos com a homologação ou sentença 

onde restou fixado o valor com o trânsito em julgado;  

 Cópia de documentos que comprovem a impossibilidade do requerente pagar aquele 

valor anteriormente fixado (cópia certidão casamento, declaração de união estável 

e de nascimento de outros filhos, comprovantes de despesas com aluguel, etc.)  

 Comprovantes de que o (a) filho (a) já atingiu a maioridade, de que está trabalhando, 

de que casou ou vive em união estável, de que não está estudando, etc. 

 

 
 

 

 
Guarda 

Compartilhada 

 
Guarda Litigiosa  

 

(entre pais e para 

terceiros) 

 RG, CPF e Comprovante de residência (atualizado e com CEP) do(s) 

Requerente(s); 

 E-mail e telefone do Requerente (se houver); 

 Dados da Conta Bancária do Requerente (se houver); 

 Nome completo e endereço residencial e/ou laboral do requerido, com ponto de 

referência e CEP, e/ou nome da mãe do Requerido; 

 Certidão de nascimento do(s) menor(es); 

 Documentos necessários como BO, Conselho Tutelar e outros (se houver); 

 Frequência escolar, se houver faltas do(s) menor(es); 

 RG, CPF e endereço de 02 testemunhas; 

 Comprovante de renda do Requerente, se houver; 

 Informações sobre a finalidade; 

 Declaração de hipossuficiência (realizada na própria DPE). 

 Somente quando já existe 

acordo ou sentença anterior 

sobre guarda; 

 Não cabe para a finalidade 

exclusiva de incluir o menor 

em plano de saúde ou para 

outras questões meramente 

patrimoniais, como inclusão 

de dependente em imposto de 

renda. 

 
Curatela 

 RG, CPF e Comprovante de residência 

Requerente; 

 E-mail e telefone do Requerente (se houver); 

(atualizado e com CEP) do(a) 
 

  
 RG, CPF e Comprovante de residência (atualizado e com CEP) do(a) 

Interditando; 

 Certidão de Nascimento do(a) Interditando(a); 

 Certidão de casamento (se for cônjuge do requerente); 

 Laudo pericial com CID indicando doença que impeça ou prejudique a 

manifestação de vontade; 

 Atestado médico com CID indicando doença que impeça ou prejudique a 

manifestação de vontade (se não for o caso do laudo acima); 

 Carta de concessão de benefício previdenciário (se houver); 

 RG, CPF, endereço e declaração de 02 testemunhas; 

 Comprovante de renda do Requerente, se houver; 
 Informar quando a enfermidade se manifestou; 

 Declaração de hipossuficiência (realizada na própria DPE); 



 

 

 

 

 

 

 
Inventário 

 RG, CPF, comprovante de residência (atualizado e com CEP) e certidão de 

casamento do(s) herdeiros(s) e dos respectivos cônjuges; 

 E-mail e telefone do Requerente (se houver); 

 Certidão de óbito do falecido; 

 Comprovante de propriedade dos bens e dívidas (se existirem); 

 Extrato de saldos em conta corrente ou poupança (se existirem); 

 Certidão de nascimento dos filhos (se houver); 

 Sentença judicial declaradora da união (se for companheiro(a) do falecido); 

 Certidão de casamento do falecido; 

 Certidão negativa da Prefeitura em nome do falecido; 

 Certidão negativa da Prefeitura em nome do bem (em caso de IPTU); 

 Certidão negativa da Receita Federal (IR) em nome do falecido; 

 Certidão negativa da Receita Estadual (SEFAZ) em nome do falecido; 

 Comprovante de renda do Requerente, se houver; 
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 Declaração de hipossuficiência (realizada na própria DPE). 
 

 

 

 

 

 
 

Investigação 

Paternidade 

 

 

 

 

 
 

de 

 RG, CPF e Comprovante de residência (atualizado e com CEP) do(a) 

Requerente; 

 E-mail e telefone do Requerente/Responsável (se houver); 

 Dados da Conta Bancária do Requerente (se houver); 

 Nome completo e endereço residencial e/ou laboral do requerido, com ponto de 

referência e CEP, e/ou nome da mãe do Requerido; 

 Certidão de nascimento dos menores; 

 Laudo de exame de DNA (se houver); 

 Qualquer outra prova que indique a paternidade (fotos, cartas, vídeos, etc.); 

 RG, CPF, endereço e declaração de 02 testemunhas; 

 Comprovante de renda do Requerente, se houver; 

 Contracheque do Requerido (se possível); 

 Qualquer documento que comprove despesas com os menores; 

 Declaração de hipossuficiência (realizada na própria DPE). 

 Informar à Requerente que é 

possível que tenha que arcar 

com o pagamento do exame 

de DNA. 

 

 

 

 
Levantamento 

Interdição 

 

 

 

 
de 

 RG, CPF e Comprovante de residência (atualizado e com CEP) do(a) 

Requerente; 

 E-mail e telefone do Requerente (se houver); 

 RG, CPF e Comprovante de residência (atualizado e com CEP) do(a) 

Interditado(a); 

 Laudo pericial ou atestado médico que indique a inexistência de motivo para 

interdição; 

 RG, CPF, endereço de 02 testemunhas (se for o caso); 

 Comprovante de renda do Requerente, se houver; 

 Declaração de hipossuficiência (realizada na própria DPE). 

 

Modificação 

Guarda 

de  RG, CPF e Comprovante 

Requerente(s); 

de residência (atualizado e com CEP) do(s)  Somente quando já existe 

acordo ou sentença anterior 

 
 

 E-mail e telefone do Requerente (se houver); 

 Dados da Conta Bancária do Requerente (se houver); 

 Nome completo e endereço residencial e/ou laboral do requerido, com ponto de 

referência e CEP, e/ou nome da mãe do Requerido; 

 Certidão de nascimento do(s) menor(es); 

 Documentos necessários como BO, Conselho Tutelar e outros (se houver); 

 Frequência escolar, se houver faltas do(s) menor(es); 

 RG, CPF e endereço de 02 testemunhas; 

 Comprovante de renda do Requerente, se houver; 

 Acordo ou sentença anterior sobre guarda. 

 Declaração de hipossuficiência (realizada na própria DPE). 

sobre guarda; 

 Não cabe para a finalidade 

exclusiva de incluir o menor 

em plano de saúde ou para 

outras questões meramente 

patrimoniais, como inclusão 

de dependente em imposto de 

renda. 

 

 

 

Negatória 

Paternidade 

 

 

 

de 

 RG, CPF e Comprovante de residência (atualizado e com CEP) do Requerente; 

 E-mail e telefone do Requerente (se houver); 

 Nome completo e endereço residencial e/ou laboral do requerido, com ponto de 

referência e CEP, e/ou nome da mãe do Requerido; 

 Certidão de nascimento dos filhos; 

 Laudo de Exame de DNA (se houver); 

 Quaisquer outras provas que comprovem a inexistência de paternidade; 

 Comprovante de renda do Requerente, se houver; 

 Declaração de hipossuficiência (realizada na própria DPE). 

 É essencial que o Requerente 
explique os motivos de ter 

registrado o filho; 

 Informar sobre o risco da 
demanda. 

 

 

 
Oferta de Alimentos 

 RG, CPF e Comprovante de residência (atualizado 

Requerente; 

 E-mail e telefone do Requerente (se houver); 

 Nome e endereço do Requerido(a) e do genitor(a); 

 Certidão de nascimento dos filhos; 

 Comprovante de renda do Requerente, se houver; 

 Comprovante de despesas do Requerente; 

e com CEP) do(a) 
 

  
 Declaração de hipossuficiência (realizada na própria DPE). 

 

 

 

 

 

Partilha de Bens 

 RG, CPF e Comprovante de residência (atualizado e com CEP) do(a) 

Requerente; 

 E-mail e telefone do Requerente (se houver); 

 Nome completo e endereço residencial e/ou laboral do requerido, com ponto de 

referência e CEP, e/ou nome da mãe do Requerido; 

 Documentos dos bens adquiridos durante a união, inclusive dívidas (se houver); 

 Informações sobre benfeitorias realizadas durante a união estável; 

 Sentença que decretou o divórcio/reconhecimento e dissolução de união estável; 

 Comprovante de renda do Requerente, se houver; 

 Declaração de hipossuficiência (realizada na própria DPE). 

 

 

 

 

 
Registro Tardio 

(Nascimento) 

 RG, CPF, certidão de nascimento, casamento ou registro de óbito dos pais (se 

houver); 

 E-mail e telefone do Requerente (se houver); 

 Comprovante de residência (atualizado e com CEP) do Requerente; 

 RG, CPF e endereço de 02 testemunhas que comprovem o ano de nascimento do 

requerente. 

 Declaração de nascido vivo (se houver); 

 Declaração de batismo (se houver); 

 Certidão de nascimento dos irmãos (se houver); 

 Comprovante de renda do Requerente, se houver; 

 Declaração de hipossuficiência (realizada na própria DPE). 

 

 

Registro Tardio 

(Óbito) 

 RG,  CPF  e  Comprovante  de  residência  (atualizado  e  com  CEP) do(a) 

Requerente(a); 

 E-mail e telefone do Requerente (se houver); 

 RG, CPF e Comprovante de residência do(a) falecido (a); 

 Certidão de nascimento e/ou casamento do falecido, se houver; 

 Informar o motivo pelo qual 

não efetuou o registro no 

prazo, para solicitar dispensa 

da multa. 
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 Comprovação do parentesco com o falecido; 

 Declaração de óbito ou qualquer outro documento que o prove (guia de 

sepultamento); 

 RG, CPF, endereço e declaração de 02 testemunhas (se não houver outras 

provas); 

 Comprovante de renda do Requerente, se houver; 

 Declaração de hipossuficiência (realizada na própria DPE). 

 

 

 

 

 
Regulamentação 

Convivência 

 

 

 

 
de 

 RG, CPF e Comprovante de residência (atualizado e com CEP) do(a) 

Requerente; 

 E-mail e telefone do Requerente (se houver); 

 Nome completo e endereço residencial e/ou laboral do requerido, com ponto de 

referência e CEP, e/ou nome da mãe do Requerido; 

 Certidão de nascimento dos filhos; 

 Termo de acordo ou sentença sobre a guarda (se houver); 

 Quaisquer outras provas que comprovem as alegações do(a) Requerente; 

 Comprovante de renda do Requerente, se houver; 

 Declaração de hipossuficiência (realizada na própria DPE). 

 

 

 

Restauração 

Registro 

 

 

de 

 RG, CPF e Comprovante de residência (atualizado e com CEP) do(a) 

Requerente; 

 E-mail e telefone do Requerente (se houver); 

 Cópia do registro a ser restaurado (se houver) ou outros documentos que 

comprovem os dados do registro; 

 Atestado do Cartório indicando a inexistência do registro (se houver); 

 Comprovante de renda do Requerente, se houver. 

 

 

Retificação 

Registro 

 

de 
 RG, CPF e Comprovante de 

Requerente/Responsável; 

 Cópia do registro a ser retificado; 

residência (atualizado e com CEP) do(a)  Se for erro de grafia, expedir 

ofício diretamente para o 

Cartório; 

 

 
 E-mail e telefone do Requerente (se houver); 

 RG ou Certidão de Nascimento de pai e mãe (se for para correção de dados dos 

pais na certidão de nascimento); 

 Certidão de nascimento do cônjuge (se for para correção de certidão de 

casamento); 

 Atestado médico (se for para corrigir o sexo); 

 Certidão de batismo, Declaração de Nascido Vivo (se for para corrigir data de 

nascimento); 

 RG, CPF, endereço e declaração de 02 testemunhas (se as provas documentais 

não forem suficientes); 

 Comprovante de renda do Requerente, se houver; 

 Declaração de hipossuficiência (realizada na própria DPE). 

 Informar do risco da demanda 

em caso de retificação da data 

de nascimento. 

 

 

 

 

 

 
 

Revisional de 

Alimentos 

 RG, CPF e Comprovante de residência (atualizado e com CEP) do(a) 

Requerente; 

 E-mail e telefone do Requerente (se houver); 

 Nome completo e endereço residencial e/ou laboral do requerido, com ponto de 

referência e CEP, e/ou nome da mãe do Requerido; 

 Dados da Conta Bancária do Requerente (se houver); 

 Certidão de nascimento dos filhos (se os alimentos forem para eles); 

 Acordo ou sentença que fixou os alimentos; 

 Provas da necessidade/possibilidade de aumentar como comprovante de gastos de 

despesas do alimentando (Ex: notas fiscais, boletos, recibos de alimentação, boleto 

de escola, transporte); 

 Provas da necessidade de redução como por exemplo carteira de trabalho, termo 

de rescisão de contrato de trabalho, certidão de nascimento de outros filhos, contra 

cheque, aluguel, termo de acordo ou sentença condenando ao pagamento de 

alimentos a outros filhos; 

 Contracheque do Requerido (se possível); 

 

 
 

 Comprovante de renda do Requerente, se houver; 

 Declaração de hipossuficiência (realizada na própria DPE). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Substituição 

Curador 

 

 

 

 

 

 
 

de 

 RG, CPF e Comprovante de residência (atualizado e com CEP) do(a) 

Requerente; 

 E-mail e telefone do Requerente (se houver); 

 RG, CPF e Comprovante de residência (atualizado e com CEP) do(a) Interditado; 

 RG e CPF do Antigo Curador; 

 Certidão de Óbito do Antigo Curador (se for por caso de morte) ou sentença de 

interdição do curador, se for o caso; 

 Quaisquer outras provas da necessidade de substituição; 

 Certidão de Nascimento do Interditado; 

 Certidão de casamento do Interditado; 

 Sentença de interdição; 

 Carta de concessão de benefício previdenciário (se houver); 

 RG, CPF, endereço e declaração de 02 testemunhas; 

 Nome e endereço do requerido; 

 Comprovante de renda do Requerente, se houver; 

 Declaração de hipossuficiência (realizada na própria DPE). 

 

 

 

 

 
Tutela 

 RG, CPF e Comprovante de residência (atualizado 

Requerente; 

 E-mail e telefone do Requerente (se houver); 

 Nome completo e endereço do pais se estiverem vivos; 

 Certidão de nascimento dos menores a serem tutelados; 

 RG, CPF e endereço de 02 testemunhas; 

 Certidão de óbito (caso os pais tenham falecido); 

 Comprovante de renda do Requerente, se houver; 

 Declaração de hipossuficiência (realizada na própria DPE). 

e com CEP) do(a) 
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ROL DE DOCUMENTOS PARA OS OFÍCIOS 
 

 
 

OFÍCIO 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

 

OBSERVAÇÕES 

 
2ª Via Gratuita de 

Certidão 

 

 RG, CPF e Comprovante de Residência; 

 Comprovante de renda do Requerente, se houver; 

 Declaração de hipossuficiência (realizada na própria DPE). 

 

 

Abertura de Conta 

 RG, CPF e Comprovante de Residência; 

 Comprovante de renda do Requerente, se houver; 

 Declaração de hipossuficiência (realizada na própria DPE). 

 

 

 
Certidão de 

Dependentes 

 RG, CPF e Comprovante de Residência; 

 Certidão de óbito do falecido; 

 Documento que comprove a relação de parentesco ou dependência; 

 Comprovante de renda do Requerente, se houver; 

 Informação sobre o órgão de previdência do falecido; 

 Declaração de hipossuficiência (realizada na própria DPE). 

 
* Incluir no ofício solicitação de 

informações sobre benefício 

retido no INSS, se o falecido 

recebia benefício. 
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CATEGORIA COR

TEMPO MÉDIO 

DE 

ATENDIMENTO

CASOS OBSERVAÇÃO

Plantão Vermelho

Encaminhament

o imediato para 

a Unidade ou 

Plantão

Casos que necessitem da prolação da decisão 

judicial no mesmo dia:

Execução de alimentos (executado preso);  

registro de óbito tardio para sepultamento; 

liberação de corpos para sepultamento.

Busca e apreensão.

Até 11h30 encaminhar para unidade, após esse 

horário encaminhar para o plantão.

Prioridade Amarelo 15 dias

Ação de alimentos; alimentos gravídicos; guarda 

para terceiros; interdição/substituição de curador; 

retificação de registro; revisional de alimentos 

para diminuir.

Declaração de união estável post mortem; guarda 

para um dos pais ou guarda compartilhada; 

modificação de guarda; regulamentação de visita; 

investigação de paternidade (criança como 

requerente, através de seu representante legal); 

negatória de paternidade; divórcio; 

reconhecimento e dissolução de união estável; 

levantamento de interdição.

Guarda para terceiros seria prioritário pois se 

presume que a criança está numa situação 

irregular, em que nenhum dos pais está exercendo 

efetivamente o poder familiar. A retificação de 

registro - se houver impedimento de obtenção de 

direito em virtude de erro na certidão. Revisional 

de alimentos para diminuir - já que o alimentante 

estaria com dificuldades para pagar o valor 

acordado, e poderia vir preso.

Declaração de união estável post mortem - o 

assistido precisa dar entrada para ver garantida 

pensão por morte ou alvará. Divórcio - com ou sem 

partilha de bens. Reconhecimento e dissolução de 

união estável - com ou sem partilha de bens. 

Levantamento de interdição - demanda quase nula.

Baixa prioridade Azul 30 DIAS

Inventário/arrolamento de bens; partilha de bens; 

revisional de alimentos para aumentar; 

declaratória de união estável; investigação de 

partenidade (suposto pai biológico como 

requerente); oferta de alimentos; 

reconhecimento voluntário da paternidade; 

Declaratória de união estável - consensual - afinal, 

poderia ir inclusive no cartório. Reconhecimento 

voluntário da paternidade - quando não há pai 

registral. Restauração de registro - nos casos em 

que não haja receio da demora no procedimento 

processual.

Alvará CinzaEncaminhamento imediato Encaminhado para um único setor 

Autorização de viagem e Situações de risco 

concreto para a criança, encaminhar para a 

defensoria de infância e juventude

Matriz de priorização do atendimento de família

MATRIZ DE PRIORIZAÇÃO DE FAMÍLIA



ANEXO 3
PRODECIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

ACOLHIMENTO, RECEPÇÃO E INFORMAÇÕES

POP Nº :02.01.001-1

Elaborado por: Defensora Pública Heloisa Helena Queiroz de M. Canto. Data:

23/06/2017

1. INTRODUÇÃO: A atividade tem como objetivo a recepção de assistidos na unidade

da DPE-AM de maneira clara e acolhedora.

2. OBJETIVO: Prestar informações aos assistidos

3. ITEM DE VERIFICAÇÃO :Tempo médio de espera

4. CAMPO DE APLICAÇÃO: Área de recepção das Unidades de Atendimento.

5. PRINCIPAIS PASSOS

ACOLHIMENTO:

1. Receber os assistidos e perguntar se ele deseja saber informações gerais, se está

agendado ou se gostaria de saber informações sobre um processo.

2. Orientar o assistido a ligar para o disk 129 prioritariamente, caso não possua

agendamento. Caso o assistido necessite de informações no local, encaminhá-lo a

recepção.

3. Nos casos dos assistidos presentes na Unidade, sem agendamento, para

atendimento de alegada URGÊNCIA, solicitar ao assistido que ligue para o 129, quando

será verificada a Urgência de acordo com a matriz de priorização, para cadastro e se dirija

a recepção com o protocolo após o atendimento.

4. Caso o assistido já possua um horário agendado, entregar o formulário de

Declaração de hipossuficiência e avaliação socioeconômica.

5. Caso o assistido já possua um horário agendado, relembrar ao assistido a

necessidade das cópias dos documentos informados pelo Disk 129, caso não as possua,

deve providenciá-la antes da Triagem.

6. Pós Atendimento: Após o atendimento, solicitar ao assistido que responda a

pesquisa de satisfação no Tablet, caso necessário, orientá-lo sobre a forma de

preenchimento.

RECEPÇÃO - INFORMAÇÕES:

1. Cadastrar o assistido no SGA para “INFORMAÇÕES”.

2. Caso o assistido não compareça durante as chamadas e retornar até 11h (onze

horas) informar ao mesmo que ele será colocado no final da fila e deverá aguardar pela

chamada da nova senha. Se Se passar do horário limite (11h) ele deverá retornar no

próximo dia.

3. Orientar o assistido a ligar para o 129 (gratuitamente pelo próprio telefone) caso ele

precise de um atendimento.

4. Caso o bairro de residência não seja contemplado pela abrangência da Unidade de

Atendimento, solicitar que ligue para o DISK 129 relatando o ocorrido para um

encaminhamento correto.

OFÍCIOS

1. No caso de solicitações de “Ofícios”, solicitar que o assistido ligue para o Disk 129 e

realize a solicitação, após o atendimento telefônico, deve retornar à recepção da Unidade.

(O Disk 129 realizará o cadastro no sistema e um encaminhamento da solicitação para a

Unidade).

2. Então, a Recepção deve verificar o encaminhamento pelo Sistema e fornecer o

documento solicitado.

AGENDAMENTO:

1. Confirmar a identidade do assistido por meio de documento com foto. Caso o

agendamento tenha sido realizado no nome de outra pessoa, solicitar um novo

agendamento pelo disk 129 e encerrar o processo.

2. Confirmar informação no Próton ou pela lista de agendamento impressa no dia

anterior.

3. Caso o assistido não esteja agendado no dia, consultar o Próton e informar a data

correta ou, em caso de nenhum agendamento solicitar a ele que ligue para o Disk 129.

4. Cadastrar no Sistema SGA a chegada do assistido no horário agendado.

5. Relembrar ao assistido a necessidade das cópias dos documentos informados pelo

Disk 129, caso não as possua, deve providenciá-la antes da Triagem.

6. Solicitar que ele espere a chamada do nome na televisão.
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7. Se o assistido chegar após o limite de tolerância de 15 minutos do seu horário

agendado checar se tem vagas no dia. Em caso positivo, alocar o assistido no horário

disponível e informar que ele deverá esperar pela chamada por nome na TV. Caso não

tenha vaga solicitar que ele ligue para o 129 para agendar um novo atendimento.

8. Em casos extraordinários como por exemplo: greve de ônibus, atestado médico,

falta de internet e etc, e se tiver vaga no mesmo dia, alocar o mesmo no horário

disponível e informar que ele deverá esperar pela chamada por nome na TV. Caso não
tenha vaga solicitar que ele ligue para o 129 para agendar um novo atendimento.

9. Em caso de ausência de sistema utilizar a pasta de emergências com as fichas

padrões para atendimento e ao retornar o sistema completar o cadastro no Próton e
inserir os documentos

RECURSOS NECESSÁRIOS :Crachá do servidor, Impressora multifuncional, Telefone,
TV, SGA, Computador
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1. INTRODUÇÃO

A atividade tem como objetivo a triagem dos documentos dos assistidos na unidade

da DPE-AM.

1. OBJETIVO

Triar documentação mínima necessária e realizar avaliação prévia sócia

econômica.

1. ITEM DE VERIFICAÇÃO

Lista de Documentos

1. CAMPO DE APLICAÇÃO

Unidade de Atendimento de Família

1. PRINCIPAIS PASSOS

1. Realizar chamada do Assistido pelo SGA.

2. Caso o assistido não compareça após duas chamadas na TV fazer 1 chamada

verbal.

3. Solicitar o assistido que entregue os documentos informados pelo atendente do

129.

4. Verificar se o questionário sócio econômico foi preenchido corretamente. Caso não

tenha sido confirmar os dados faltantes com o assistido (inclusive assinatura).

5. Checar se os comprovantes de renda (Contra cheque, imposto de renda e

comprovante de benefício previdenciário) demostram que o assistido é

hipossuficiente (Renda em até três salários mínimos, aproximadamente R$

2.811,00). Se o assistido não se enquadrar solicitar ao assessor/residente que

verifique o caso. Informar o assistido que aguarde uma resposta e chamar o

próximo da fila.

6. Verificar se todos os documentos essenciais estão presentes de acordo com lista

de “Documentos Essenciais” em anexo.

7. Caso não tenha algum documento essencial solicitar ao assistido que colete este

documento. Se houver possibilidade de obtê-lo no mesmo dia, verificar

possibilidade de encaixar o assistido no último horário vago do dia (Caso o

documento possa ser obtido no PAC orientar o assistido a ir ao órgão público

respectivo). Se não, solicitar que ele ligue novamente para o Disk 129 e reagende

um horário. Então chamar o próximo da fila.
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8. Verificar se o endereço informado ao Disk 129 (e cadastrado no sistema) é o

mesmo apresentado no Comprovante de Residência, no caso de divergência dos

endereços, encerrar o atendimento e solicitar que ligue para o Disk 129 para o correto

encaminhamento.

9. Organizar as cópias de documento na seguinte ordem: identidade,

comprovante de residência, certidões e demais documentos e anexar o número da

senha do assistido.

10. Solicitar ao assistido que aguarda a nova chamada de senha para o

atendimento.

11. Devolver os documentos ao assistido e solicitar a entrega ao

servidor/estagiário do atendimento quando chamado.

12. RECURSOS NECESSÁRIOS 

1. Crachá do servidor

2. Impressora multifuncional

3. Telefone

4. TV

5. Chamada de senhas

6. Computador

7. Clips

CUIDADOS ESPECIAIS

• Ao constatar que o assistido que não se enquadra como hipossuficiente

comunicar a ele que o caso será analisado pelo assessor/gerente.

• Não aceitar cópias rasuradas ou de documentos rasurados.

• Em casos excepcionais e de fácil acesso pelo SAJ, PG5 ou site da Receita

Federal tentar obter o documento faltante no momento da triagem.

• Não arquivar nenhum documento original, sempre entregar todos ao assistido.
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1. INTRODUÇÃO

A atividade tem como objetivo a atendimento dos assistidos na unidade da DPE-AM.

1. OBJETIVO

Atender os assistidos de forma acolhedora coletando o maior número de

informações possíveis.

1. ITEM DE VERIFICAÇÃO

1. CAMPO DE APLICAÇÃO

1. PRINCIPAIS PASSOS

1. Realizar chamada do Assistido pelo SGA.

2. Dar bom dia ao assistido e solicitar que ele assente nos lugares a sua frente. Se não

tiver assento para todos da família pedir ao assistido que pegue uma cadeira reserva.

3. Conferir se a documentação está completa e se o questionário sócio econômico está

completo e assinado.

4. Tentar descobrir com o assistido se ele já tem processo judicial aberto sobre a mesma

requisição. Em caso positivo encaminhar o mesmo para a unidade forense com o

modelo de documento “Ficha de encaminhamentos” que consta na pasta do servidor

de arquivo “Pública>Expedientes” assinada pelo Defensor.

5. Abrir o próton e executar o POP “Cadastro no Próton”.

6. Caso seja necessário outros documentos informar ao assistido a lista de documentos

faltantes e executar o POP “Agendamento de retorno”.

7. Informar ao assistido as vantagens da conciliação e perguntar se existe esta

possibilidade. Em caso positivo executar o POP “Agendamento de retorno”.

8. Se as duas partes estiverem para conciliação pedir para que mantenham a calma e

para que apenas um fale de cada vez.

9. Se for caso de denegação de atendimento preencher o termo de denegação de

atendimento conforme consta no anexo do POP de triagem, informar ao assistido a

cerca da denegação e indagar se deseja recorrer. Solicitar assinatura do termo pelo

assistido.
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10. Se todos os documentos estiverem presentes fazer a peça ou o acordo no

Word ou BR Office utilizando o modelo constante no servidor de arquivo (Pasta:

Modelos de Petições).

11. Caso não haja o modelo para o caso específico conversar com o

gerente/assessor/residente jurídico/Defensor.

12. Salvar o documento na pasta do próprio atendente com o seguinte padrão em

caps lock ou caixa alta: TIPO DE AÇÃO – NOME COMPLETO DO ASSISTIDO.

Ex: ALIMENTOS-MARIA DE ASSIS.doc

13. Informar ao assistido que o número do processo será informado por

mensagem após 10 dias corridos, ou a informação também poderá ser solicitada

pelo DISK 129 após o mesmo prazo.

14. Imprimir uma cópia da peça ou acordo e deixar na mesa do Defensor.

15. Acessar o sistema próton e localizar o número do processo do assistido no

botão “Processo>Pesquisa Simples” e digitar o número do Próton. Clicar em

distribuir>funcionário e selecionar o funcionário para quem ele irá distribuir

(Defensor, gerente ou residente jurídico de acordo com a determinação prévia do

Defensor da sua área). Escrever no campo “providências”: para protocolo.

16. Clicar em Distribuir.

17. Pós Atendimento: Após o atendimento, solicitar ao assistido que responda

a pesquisa de satisfação no Tablet.

1. RECURSOS NECESSÁRIOS

2. Crachá do servidor

3. Impressora multifuncional

4. Telefone

5. TV

6. Chamada de senhas

7. Computador

8. Clips

1. CUIDADOS ESPECIAIS

 Buscar no atendimento o máximo de informações possíveis ao conversar com

o assistido.

 Na peça ou acordo relatar os fatos de forma clara e ordem lógica

 Caso em algum momento seja detectado que é necessário fazer um

encaminhamento com o modelo de documento “Ficha de encaminhamentos”

que consta na pasta do servidor de arquivo “Pública>Expedientes” assinado

pelo Defensor.



ANEXO 3

8. CUIDADOS ESPECIAIS

• Buscar no atendimento o máximo de informações possíveis ao conversar

com o assistido.

• Na peça ou acordo relatar os fatos de forma clara e ordem lógica

• Caso em algum momento seja detectado que é necessário fazer um

encaminhamento com o modelo de documento “Ficha de encaminhamentos” que

consta na pasta do servidor de arquivo “Pública>Expedientes” assinado pelo

Defensor.
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FLUXO BÁSICO DE PROCESSO

1 - Fornecedor - Unidades de Atendimento com o novo modelo de implantação

2 - Insumo – Aumento de vagas de atendimento em decorrência do absenteísmo na

unidade;

3 – Processo - Controle Funcional de Ajuste de vagas por absenteísmo na unidade de 

atendimento;

4 – Produto - Servidores e estagiários

5 – Cliente – DPLAN, Disk Defensoria 129, CTI

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

- Memorando;

– Ofício;

- E-mail institucional;

- Registro de ausentes por dia da unidade;

1 . TAREFAS

1.1 – A Gerente da unidade de atendimento deverá encaminhar até o 5º dia útil do mês

anterior corrente o relatório dos dados;

1.2 – Preencher a Planilha modelo de dados: Data, nº de agendados, nº de

absenteísmo, nº de atendidos; nº de atendimentos denegados e nº de assistidos não

aprovados pela triagem;

1.3 – Em seguida, deverá encaminhar para o e-mail institucional da Diretoria de

Planejamento e Gestão (DPLAN) dplan@defensoria.am.gov.br, até o prazo descrito no

item 1.1;

2. PROCESSO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (DPLAN)

2.1 – Realizar os estudos necessários para a abertura de novas vagas de agendamento

quanto ao absenteísmo da unidade;

2.2 – Encaminhar ao DISK DEFENSORIA 129 e Centro Tecnológico e Inovação (CTI)

para as devidas providências;

CUIDADOS ESPECIAIS

 Relatar de forma clara e ordem lógica;

 Preencher corretamente o registro de dados;
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FLUXO BÁSICO DO PROCESSO

1 - Fornecedor - Unidades de Atendimento com o novo modelo de implantação

2 - Insumo - A lista de servidores e estagiários que estarão gozando de férias, com o

respectivo mês/data de início e fim do gozo; Anexar e enviar o calendário do período de

provas dos estagiários;

3 - Processo - Controle Funcional de redução de vagas por férias e calendário de provas

dos estagiários e servidores;

4 - Produto - Servidores estagiários

5 - Cliente – DPLAN, Disk Defensoria 129

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

- Memorando;

- Ofício;

- E-mail institucional;

- Planilha referente ao gozo de férias e datas de provas dos estagiários e servidores;

1 . TAREFAS

1.1 – A Gerente da unidade de atendimento deverá verificar até o 2º dia útil do mês corrente

a agenda de férias dos servidores da respectiva unidade;

1.2 – A Gerente da unidade deverá consultar o estagiário quanto ao calendário de provas da

universidade;

1.3 – Preencher a Planilha Padrão de redução de vagas de atendimento;

1.4 – Em seguida, deverá encaminhar por e-mail institucional da Diretoria de Planejamento e

Gestão (DPLAN) dplan@defensoria.am.gov.br, até o 5º dia útil do mês corrente;

2. PROCESSO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (DPLAN)

2.1 – Ajustar as vagas;

2.2 – Encaminhar ao DISK DEFENSORIA 129 e Centro Tecnológico e Inovação (CTI) para

as devidas providências;

CUIDADOS ESPECIAIS

 Relatar de forma clara e ordem lógica

 A planilha padrão de redução de vagas consta na pasta do servidor, documento “Ficha

de redução de vagas” que consta na pasta do servidor de arquivo “Pública> (.....)
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- PLANTAS BAIXAS DAS UNIDADES 
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- PLANTAS BAIXAS DAS UNIDADES 
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SINALIZAÇÃO PADRÃO UNIDADES DE ATENDIMENTO

PORTARIA DO DISK DEFENSORIA


