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Vossa Excelência, Defensora Pública-Geral do Estado de Minas Gerais, Christiane Neves Procópio Malard,
É com prazer que apresentamos o relatório consolidado do Mapeamento do Processo de Atendimento. Durante os meses
de outubro de 2017 a dezembro de 2018, a Fundação João Pinheiro, em conjunto com a DPMG, elaborou os fluxos do seu
processo de atendimento na capital. O produto que ora se apresenta é a materialização deste trabalho.
O mapeamento de processes traz uma série de benefícios explícitos que fornecem insumos fundamentais às organizações.
Por meio dele é possível descrever de forma objetiva o fluxo de cada processo da organização, identificar os responsáveis, as
entradas, as saídas e os recursos necessários. Assim, é possível identificar os principais gargalos no sistema da organização e
tomar medidas para melhorar a efetividade.
Esperamos que este relatório seja pródigo em permitir à DPMG uma sólida reflexão sobre sua atual estrutura de
processos, bem como sobre os caminhos que devem ser seguidos em direcionamentos futuros. Este relatório está dividido da
seguinte forma. No primeiro capítulo fazemos uma breve apresentação. Após ela, o capítulo apresenta a introdução do trabalho,
com a exposição da metodologia de trabalho utilizada pela Fundação João Pinheiro. O segundo capítulo apresenta o
desdobramento dos processos de negócio. Por fim, o quarto apresenta o diagnóstico global do processo e a agenda de melhorias.
Boa leitura!
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1. INTRODUÇÃO
1.1.

Escopo da Modelagem
O processo modelado e aqui apresentado é conhecido na Defensoria Pública de Minas Gerais como Processo de

Atendimento na Capital. Trata-se da descrição de um dos principais macroprocessos finalísticos da organização na capital
mineira. É no atendimento que o cidadão será orientado e suas demandas em assistência jurídica serão analisadas e distribuídas
entre as áreas e núcleos da DPMG. Na verdade, o Processo de Atendimento não pode ser entendido como um único processo,
mas como um conjunto de subprocessos. Todos eles estão modelados neste documento.
A modelagem seguiu os seguintes passos:
• Coleta e Levantamento de Dados sobre o processo (por meio de fontes secundárias e primárias).
• Análise e tratamento dos dados coletados.
• Desenho dos fluxos de trabalho e descrição das atividades dos processos AS-IS.
• Definição de uma agenda de melhorias para o processo.
A agenda de melhorias ainda precisa ser colocada em prática, assim como o desenho dos fluxos de trabalho conhecidos
como TO-BE.
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1.2.

Visão Geral do Documento
Este documento tem por finalidade a elucidação de todo o Macroprocesso de Atendimento na capital da DPMG, com

desdobramento em subprocessos e em atividades. Assim, o trabalho visa identificar os gargalos de eficiência e eficácia que
prejudicam a função de atendimento na capital e propor mudanças gerenciais para a melhoria de tais processos.
O trabalho está dividido em quatro partes. Na primeira delas apresentamos esta introdução. Logo após isso, o segundo
capítulo é chamado Visão Geral de Negócio. Nele é descrito o Macroprocesso de Atendimento na Capital com todas as suas
entradas, saídas, normas e regras. Chamamos de Diagrama de Contexto.
A terceira parte do documento apresenta o desdobramento, por meio de fluxos e descrições de atividades, de todos os
processos e subprocessos que compõem a área de Atendimento. Por fim, a quarta parte começa a discussão das agendas de
melhorias com a intuito de construir a visão de futuro do processo, conhecida como TO-BE.

5

2. VISÃO GERAL DO NEGÓCIO
2.1.

Descrição do Macroprocesso
O atendimento é a porta de entrada para a DPMG, já que para um cidadão se tornar assistido, em linhas gerais, ele precisa

passar por esse processo. É no atendimento também que os assistidos solicitam o atendimento do defensor para
acompanhamento processual nas áreas cível, criminal e família, entre outras demandas. Possui média de atendimentos diários
de 650 pessoas e mensal de 13.000 pessoas, aproximadamente. Inicia o período de atendimento às 7h e termina às 17h. O
atendimento é realizado de segunda a sexta.
O macroprocesso se divide nos seguintes processos:
• Guichês Prédio 1;
• Sala de Espera;
• Núcleos;
• Retorno Agendado.
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2.2.

Diagrama do Macroprocesso
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2.3.

Regras do Processo

Nº de Ordem
1

2

3
4

5

6

Regra (lei, norma,
regulamento interno)

Descrição da norma

Deliberação n° 015/2011

Dispõe quanto às demandas relativas à jurisdição civil, sobre regras
gerais para o atendimento em todos os órgãos de atuação da Defensoria
Pública do Estado de Minas Gerais e regras específicas para a
organização e as atividades do setor de atendimento na Capital.

Há Limite diário de senhas
para orientação e para
atendimento inicial Família e
Cível
Não há limite diário de
senhas para orientação
Criminal
Os núcleos de Saúde e
Consumidor possuem limite
de atendimento diário
Os núcleos do Idoso e
Direitos Humanos e Mulher
não possuem limite de
atendimento diário
O atendimento Cível para
acompanhamento e defesa
ocorre somente no prédio 2

O limite de senhas para Inicial e para os núcleos é definido pelos
respectivos coordenadores/núcleos
O limite de senhas para Inicial e para os núcleos é definido pelos
respectivos coordenadores/núcleos
O limite de senhas para Inicial e para os núcleos é definido pelos
respectivos coordenadores/núcleos
O limite de senhas para Inicial e para os núcleos é definido pelos
respectivos coordenadores/núcleos
O limite de senhas para Inicial e para os núcleos é definido pelos
respectivos coordenadores/núcleos
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3. DESDOBRAMENTO DOS PROCESSOS DE NEGÓCIO (AS-IS)
3.1. Subprocesso de Atendimento no Prédio 1 (guichês)
Diagrama do Processo de Atendimento no Prédio 1 (guichês)
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Descrição das Atividades do Subprocesso de Atendimento no Prédio 1 (guichês)
Seq.

Atividade

Executores

Descrição da Atividade

Entradas

Saídas

Recursos

1

Aguardar na
fila

Assistidos

Fila conforme a ordem de chegada na
entrada do prédio

Assistidos

Assistidos em
ordem de
chegada

NA

Atendentes

Entregam senha conforme o tipo de
atendimento
demandado
e
a
disponibilidade dos defensores e dos
atendentes

Assistidos em
ordem de
chegada

Assistidos com
senha

Totem de
atendimento

Assistido
demandando
novo processo
relacionado a
anterior

Atendimento
realizado

Postos de
atendimento,
impressora,
computador

Assistido
demandando
acompanhamento
de ações ativas

Atendimento
realizado

NA

2

Entregar senha

Gateway 1 (Abrir novo processo relacionado a anterior?) - Sim

3

Defesa

Atendentes

SUBPROCESSO
Realização
de
atendimento para inicial simples,
contestação e urgência nos casos em que o
assistido deseja abrir um novo processo
relacionado a um processo anterior

Gateway 1 (Abrir novo processo relacionado a anterior?) - Não

4

Setor 2 –
Família e
Criminal
(Prédio 1)

Atendentes

SUBPROCESSO - Acompanhamento de
ações ativas patrocinadas pela Defensoria

Fim do processo
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3.1.1. Subprocesso de Defesa
Diagrama do Subprocesso de Defesa
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Descrição das Atividades do Subprocesso de Defesa
Seq.

1

Atividade

Avaliar a
demanda

Executores

Descrição da Atividade

Entradas

Saídas

Recursos

Atendentes

Preencher dados no sistema, o assistido
explica sua demanda e o atendente avalia
se é pertinente

Assistido
demandando
novo processo
relacionado a
anterior

Atendente
ciente da
demanda do
assistido

Postos de
atendimento

Assistido
demandando
novo processo
relacionado a
anterior

Dados
preenchidos no
SIGED

Postos de
atendimento,
impressora,
computador

Dados
preenchidos
no SIGED

Assistido ciente
da lista de
documentação
necessária

Postos de
atendimento,
impressora,
computador

Gateway 1 (Tipo de demanda) – Inicial / 1ª vez (contestação/recursos/iniciais vinculados)

2

3

Preencher
dados no
sistema

Entregar lista
de
documentação

Atendentes

Os dados são preenchidos no SIGED

Atendentes

No caso de inicial simples e 1ª vez para
recursos/contestação/iniciais
vinculadas, o atendente entrega a lista de
documentação conforme o caso e solicita
que o assistido retorne posteriormente
com a documentação completa

Fim do processo
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Seq.

Atividade

Executores

Descrição da Atividade

Entradas

Saídas

Recursos

Dados
preenchidos no
SIGED

Postos de
atendimento,
impressora,
computador

Documentação
conferida

Postos de
atendimento,
computador

Documentação
digitalizada

Impressora
multifunciona
l, computador

Datas e horários
de atendimento
verificados

Postos de
atendimento,
computador

Gateway 1 (Tipo de demanda) – Contestação/recursos/ retorno de defesa não urgente

4

Preencher
dados no
sistema

Atendentes

Os dados são preenchidos no SIGED

5

Conferir
documentos

Atendentes

Com base na lista de documentos já
entregue, o atendente confere a
documentação que o assistido já possui

Assistido
demandando
contestação/
recurso/
retorno de
defesa não
urgente
Dados
preenchidos
no SIGED

Gateway 1.1 (Documentação completa?) – Sim
6

Digitalizar
documentos

Atendentes

7

Verificar
disponibilidade
do Defensor na
planilha

Atendentes

Digitalização dos documentos solicitados
Documentação
para
contestação/recursos/
iniciais
conferida
vinculados.
Há uma planilha em Excel enviada
regularmente
pela
coordenação
Solicitação de
respectiva dos defensores, na qual estão
atendimento
os horários de atendimento dos
defensores e os atendimentos agendados
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Seq.

Atividade

Executores

Descrição da Atividade

8

Marcar na
agenda do
Defensor

Atendentes

Para dar ciência da marcação ao defensor,
a atendente marca em sua agenda
eletrônica através de e-mail

9

Atendimento
do Defensor

Atendentes/
Defensores

SUBPROCESSO

Entradas

Saídas

Recursos

Datas e
horários de
atendimento
verificados
Assistido
demandando
novo processo
relacionado a
anterior

Atendimento
marcado na
agenda do
Defensor

Postos de
atendimento,
computador

Atendimento
realizado

NA

Atendente
solicitando
documentos

Assistido ciente
da
documentação
necessária

Postos de
atendimento,
impressora,
computador

Assistido
demandando
atendimento
urgente

Dados
preenchidos no
SIGED

Postos de
atendimento,
impressora,
computador

Fim do processo
Gateway 1.1 (Documentação completa?) – Não

10

Solicitar
retorno com
documentação

Atendentes

Quando a documentação não está
completa, o atendente solicita que o
assistido retorne

Gateway 1 (Tipo de demanda) – Urgência

11

Preencher
dados do
sistema

Atendente

Os dados são preenchidos no SIGED
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Seq.

Atividade

Executores

Descrição da Atividade

Entradas

Saídas

Recursos

Atendentes

Há uma planilha em Excel enviada
regularmente
pela
coordenação
respectiva dos defensores, na qual estão
os horários de atendimento dos
defensores e os atendimentos agendados

Datas e
horários de
atendimento
verificados

Verificação
realizada

Postos de
atendimento,
impressora,
computador

Atendentes

Para dar ciência da marcação ao defensor,
a atendente marca em sua agenda
eletrônica através de e-mail

Verificação
realizada

Atendimento
marcado na
agenda do
Defensor

Postos de
atendimento,
computador

SUBPROCESSO

Assistido
demandando
atendimento
urgente

Atendimento
realizado

NA

Quando o assistido não possui a
documentação mínima, solicita-se que ele
retorne o mais rápido possível
(preferencialmente no mesmo dia) com a
documentação necessária

Assistido
demandando
atendimento
urgente

Assistido ciente
da
documentação
necessária

Postos de
atendimento,
impressora,
computador

Gateway 1.2 (Documentos suficientes?) – Sim

12

Verificar
disponibilidade
do Defensor na
planilha

13

Marcar na
agenda do
Defensor

14

Atendimento
do Defensor

Atendentes/
Defensores

Gateway 1.2 (Documentos suficientes?) – Não

15

Solicitar que o
assistido volte
no mesmo dia

Atendentes

Fim do processo
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3.1.2. Subprocesso Setor 2 Família e Criminal Prédio 1
Diagrama do Subprocesso Setor 2 Família e Criminal Prédio 1
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Descrição das Atividades do Subprocesso Setor 2 Família e Criminal Prédio 1
Seq.

1

2

Atividade

Conferir
informações
processuais

Verificar
disponibilidade
do Defensor e
vagas

Executores

Atendentes

Atendentes

Descrição da Atividade

Entradas

Saídas

Recursos

O assistido informa seus dados e o
atendente os confere no sistema,
juntamente com as informações sobre as
características do atendimento

Assistido
demandando
atendimento
com o
Defensor

Atendente
ciente da
demanda do
assistido e dos
dados
necessários

Postos de
atendimento,
computador,
sistema

O atendente confere planilha interna da
DPMG para verificar a disponibilidade do
Defensor e de vagas para marcação de
atendimento

Atendente
parcialmente
ciente dos
dados
necessários
para marcação
de
atendimento

Atendente
inteiramente
ciente dos dados
necessários para
marcação de
atendimento

Postos de
atendimento,
computador,
planilha
interna

Assistido
demandando
atendimento
com o
Defensor

Assistido
encaminhado
para
atendimento

Postos de
atendimento,
computador,
planilha
interna, crachá

Gateway 1 (Disponibilidade de vagas?) – Sim

3

Cadastrar na
planilha online
e entregar
crachá

Atendentes

Se há vaga disponível para o atendimento
do assistido no mesmo dia da demanda, o
atendente cadastro o atendimento a
ocorrer e entrega crachá ao assistido para
prosseguir no processo
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Seq.

4

Atividade

Atendimento
do Defensor

Executores

Defensor

Descrição da Atividade

Entradas

Saídas

Recursos

SUBPROCESSO

Assistido
encaminhado
para
atendimento
com Defensor

Atendimento
realizado

NA

Assistido
demandando
atendimento
com o
Defensor

Assistido
devidamente
orientado
quanto à forma
de proceder
para receber
atendimento
futuramente

Posto de
atendimento,
computador

Fim do processo
Gateway 1 (Disponibilidade de vagas?) – Não

5

Orientar o
assistido

Atendentes

Orienta
o
assistido
quanto
à
disponibilidade futura de vagas, o dia e
horário em que ele deve retornar e as
informações necessárias para que ele
possa ser atendido.

Fim do processo
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3.2. Subprocesso Sala de Espera
Diagrama do Subprocesso Sala de Espera
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Descrição das Atividades do Subprocesso Sala de Espera
Seq.

1

2

Atividade
Solicitar que o
assistido
aguarde na
sala de espera
Solicitar que o
assistido
compareça ao
guichê (com
senha)

Executores

Descrição da Atividade

Entradas

Saídas

Recursos

Assistido

O assistido aguarda na sala de espera até
ser chamado para atendimento de acordo
com a senha recebida

Assistido
aguardando

Assistido
chamado para
guichê de
atendimento

Postos de
atendimento

Assistido

Quando o assistido é chamado ao guichê
de acordo com a senha recebida na
entrada, se encaminha para o local de
atendimento demonstrado no painel

Assistido
chamado para
guichê de
atendimento

Assistido
encaminhado
para
atendimento

Postos de
atendimento,
computador

SUBPROCESSO
Se a demanda do assistido for relativa à
defesa, acompanhamento processual,
orientação para ações iniciais ou retorno
para conferência o atendente identificará
a senha e o encaminhará ao Setor 1 para
atendimento

Assistido
demandando
atendimento

Assistido
encaminhado ao
Setor 1

NA

Gateway 1 (Tipo de demanda) – Setor 1

3

Setor 1

Atendente

Fim do processo
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Seq.

Atividade

Executores

Descrição da Atividade

Entradas

Saídas

Recursos

SUBPROCESSO
Se a demanda do assistido for relativa
ao acompanhamento de ações ativas
patrocinadas pela Defensoria de
família/sucessões ao à área criminal
em geral, o atendente identificará a
senha e o encaminhará ao Setor 2 para
atendimento

Assistido
demandando
atendimento

Assistido
encaminhado
ao Setor 2

NA

Gateway 1 (Tipo de demanda) – Setor 2

4

Setor 2

Atendente

Fim do processo
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3.2.1. Subprocesso Setor 1
Diagrama do Subprocesso Setor 1
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Descrição das Atividades do Subprocesso Setor 1
Seq.

Atividade

Executores

Descrição da Atividade

Entradas

Saídas

Recursos

SUBPROCESSO

Assistido
instruído sobre
o local de
atendimento
no Setor 1

Atendimento
realizado

NA

SUBPROCESSO

Assistido
instruído sobre
o local de
atendimento
no Setor 1

Atendimento
realizado

NA

SUBPROCESSO

Assistido
instruído sobre
o local de
atendimento
no Setor 1

Atendimento
realizado

NA

Gateway 1 (Tipo de demanda) – Primeira visita/orientação

1

Primeira
visita/
orientação

Atendentes

Fim do processo
Gateway 1 (Tipo de demanda) – Inicial/retorno

2

Retorno Inicial

Atendentes

Fim do processo
Gateway 1 (Tipo de demanda) – Defesa

3

Defesa

Atendentes

Fim do processo
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Seq.

Atividade

Executores

Descrição da Atividade

Entradas

Saídas

Recursos

Disponibilidade
de atendimento
verificada

Postos de
atendimento,
computador,
sistema

NA

Gateway 1 (Tipo de demanda) – SCAI

4

Verificar
disponibilidade
de atendimento

Atendentes

Assistido
instruído sobre
Verifica-se se há possibilidade de
o local de
atendimento no dia para retorno inicial
atendimento
no Setor 1

Gateway 1.1 (Possível atender no dia?) – Sim
5

Retorno Inicial

SUBPROCESSO

Disponibilidade
de atendimento
verificada

Atendimento
realizado

Atendentes

Quando não há disponibilidade para o
retorno
inicial,
procede-se
ao
agendamento desse para outro dia

Disponibilidade
de atendimento
verificada

Agendamento
realizado

Atendentes

Após agendar uma data para o retorno
inicial, solicita-se que o assistido volte à
DPMG na data disponível

Agendamento
realizado

Agendamento
informado ao
assistido

Atendentes

Fim do processo
Gateway 1.1 (Possível atender no dia?) – Não

6

Agendar
conferência de
documentos

7

Solicitar
retorno no dia
agendado

Postos de
atendimento,
computador,
sistema
Postos de
atendimento,
computador,
sistema

Fim do processo
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3.2.1.1. Subprocesso Primeira visita/orientação
Diagrama do Subprocesso Primeira visita/orientação
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Descrição das Atividades do Subprocesso Primeira visita/orientação
Seq.

1

Atividade
Consultar
cadastro
SIGED

Executores

Atendentes

Descrição da Atividade

Entradas

O atendente verifica se o assistido já
possui cadastro no SIGED

Atendente
buscando se
inteirar dos
dados do
assistido

Saídas

Recursos

Atendente
ciente dos dados
do assistido

Postos de
atendimento,
computador,
sistema
informatizado

Dados
conferidos e
atualizados

Postos de
atendimento,
computador,
sistema
informatizado

Assistido
cadastrado

Postos de
atendimento,
computador,
sistema
informatizado

Gateway 1 (Possui cadastro?) – Sim

2

Conferir e
atualizar
dados

Atendentes

Conferência dos dados do assistido no
SIGED e atualização dos mesmos se
necessário

Dados
desatualizados

Gateway 1 (Possui cadastro?) – Não

3

Cadastrar no
SIGED

Atendentes

Cadastrar o assistido no SIGED

Assistido sem
cadastro

Gateway 1 (Possui cadastro?) – FECHAMENTO
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Seq.

Atividade

4

Avaliar a
demanda

Executores

Descrição da Atividade

Entradas

Saídas

Recursos

Atendentes

O assistido explica sua demanda e o
atendente avalia se é pertinente

Assistido
demandando
atendimento

Atendente
ciente da
demanda do
assistido

Postos de
atendimento

Assistido
demandando
atendimento

Assistido ciente
orientado
quanto à
pertinência de
sua demanda

Postos de
atendimento

Relatório
eletrônico não
preenchido

Relatório
eletrônico
preenchido

Posto de
atendimento,
computador,
sistema
informatizado

Assistido
solicitando
atendimento
incorreto

Assistido
encaminhado ao
local apropriado
à sua demanda

Postos de
atendimento

Gateway 2 (É de competência da Defensoria?) – Não

5

Informar
assistido

Atendente

Caso a demanda do assistido não for de
competência da Defensoria o atendente
irá informa-lo e dar orientação

Fim do processo
Gateway 2 (É de competência da Defensoria?) – Sim

6

Preencher
relatório no
sistema

Atendente

Atendente preenche o sistema com
informações sobre a demanda do
assistido para consulta posterior

Gateway 2.1 (Possui processo relacionado à demanda atual?) – Sim

7

Encaminhar
para o Setor de
Defesa ou
entregar lista

Atendente

Quando percebido que o assistido já
possui processo relacionado à demanda, o
atendente encaminha o assistido para o
local correto de atendimento, a Defesa
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Seq.

Atividade

Executores

Descrição da Atividade

Entradas

Saídas

Recursos

8

Defesa

Atendente

SUBPROCESSO

Assistido
encaminhado
para a Defesa

Realização do
atendimento

NA

Assistido
demandando
atendimento
jurídico

Assistido ciente
da lista de
documentação
necessária para
o atendimento
jurídico

Postos de
atendimento,
impressora,
computador

Gateway 2.1 (Possui processo relacionado à demanda atual?) – Não

9

Entregar lista
de
documentação

Atendente

O atendente entrega a lista de
documentação conforme o caso e solicita
que o assistido retorne posteriormente
com a documentação completa

Fim do processo
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3.2.1.2. Subprocesso Retorno Inicial
Diagrama do Subprocesso Retorno Inicial
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Diagrama do Subprocesso Retorno Inicial
Seq.

1

Atividade
Conferir
documentos

Executores

Descrição da Atividade

Entradas

Saídas

Recursos

Atendentes

O atendente confere se a documentação
providenciada
pelo
assistido
está
compatível com a lista de documentação
entregue na primeira visita

Documentação

Documentaçã
o conferida

Postos de
atendimento

Gateway 1 (Documentação completa?) – Não

2

Informar sobre
documentação
incompleta

3

Solicitar retorno
com
documentação

Atendente

O atendente apenas informa o assistido que
a documentação não está completa,
explicitando os documentos faltantes

Assistido com
documentação
incompleta

Atendente

O atendente solicita que o assistido retorne
posteriormente com a documentação
completa

Assistido ciente
da lista de
documentação
necessária

Assistido
ciente da lista
de
documentaçã
o necessária
Assistido
ciente da lista
da
necessidade
de retorno

Postos de
atendimento,
computador
Postos de
atendimento,
computador

Fim do processo
Gateway 1 (Documentação completa?) – Sim

4

Verificar
disponibilidade
do Defensor na
planilha

Atendentes

Há uma planilha em Excel enviada
regularmente pela coordenação respectiva
dos defensores, na qual estão os horários de
atendimento dos defensores e os
atendimentos agendados

Solicitação de
atendimento

Datas e
horários de
atendimento
verificados

Postos de
atendimento,
computador
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Seq.

Atividade

5

Marcar na
agenda do
Defensor

6

Atendimento do
Defensor

Executores

Descrição da Atividade

Entradas

Saídas

Recursos

Atendentes

Para dar ciência da marcação ao defensor, a
atendente marca em sua agenda eletrônica
através de e-mail

Datas e horários
de atendimento
verificados

Atendimento
marcado na
planilha do
defensor

Postos de
atendimento,
computador

SUBPROCESSO

Assistido
encaminhado
para
atendimento

Realização
do
atendimento

NA

Defensor

Fim do processo
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3.2.1.3. Subprocesso de Defesa
Diagrama do Subprocesso de Defesa
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Descrição das Atividades do Subprocesso de Defesa
Seq.

1

Atividade

Avaliar a
demanda

Executores

Descrição da Atividade

Entradas

Saídas

Recursos

Atendentes

Preencher dados no sistema, o assistido
explica sua demanda e o atendente avalia
se é pertinente

Assistido
demandando
novo processo
relacionado a
anterior

Atendente
ciente da
demanda do
assistido

Postos de
atendimento

Assistido
demandando
novo processo
relacionado a
anterior

Dados
preenchidos no
SIGED

Postos de
atendimento,
impressora,
computador

Dados
preenchidos
no SIGED

Assistido ciente
da lista de
documentação
necessária

Postos de
atendimento,
impressora,
computador

Gateway 1 (Tipo de demanda) – Inicial / 1ª vez (contestação/recursos/iniciais vinculados)

2

3

Preencher
dados no
sistema

Entregar lista
de
documentação

Atendentes

Os dados são preenchidos no SIGED

Atendentes

No caso de inicial simples e 1ª vez para
recursos/contestação/iniciais
vinculadas, o atendente entrega a lista de
documentação conforme o caso e solicita
que o assistido retorne posteriormente
com a documentação completa

Fim do processo
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Seq.

Atividade

Executores

Descrição da Atividade

Entradas

Saídas

Recursos

Dados
preenchidos no
SIGED

Postos de
atendimento,
impressora,
computador

Documentação
conferida

Postos de
atendimento,
computador

Documentação
digitalizada

Impressora
multifuncional
, computador

Datas e horários
de atendimento
verificados

Postos de
atendimento,
computador

Atendimento
marcado na
agenda do
Defensor

Postos de
atendimento,
computador

Gateway 1 (Tipo de demanda) – Contestação/recursos/ retorno de defesa não urgente

4

Preencher
dados no
sistema

Atendentes

Os dados são preenchidos no SIGED

5

Conferir
documentos

Atendentes

Com base na lista de documentos já
entregue, o atendente confere a
documentação que o assistido já possui

Assistido
demandando
contestação/
recurso/
retorno de
defesa não
urgente
Dados
preenchidos
no SIGED

Gateway 1.1 (Documentação completa?) – Sim
6

Digitalizar
documentos

Atendentes

7

Verificar
disponibilidade
do Defensor na
planilha

Atendentes

8

Marcar na
agenda do
Defensor

Atendentes

Digitalização dos documentos solicitados
Documentação
para
contestação/recursos
/iniciais
conferida
vinculados.
Há uma planilha em Excel enviada
regularmente
pela
coordenação
Solicitação de
respectiva dos defensores, na qual estão
atendimento
os horários de atendimento dos
defensores e os atendimentos agendados
Datas e
Para dar ciência da marcação ao defensor,
horários de
a atendente marca em sua agenda
atendimento
eletrônica através de e-mail
verificados
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Seq.

9

Atividade

Atendimento
do Defensor

Executores

Descrição da Atividade

Entradas

Saídas

Recursos

SUBPROCESSO

Assistido
demandando
novo processo
relacionado a
anterior

Atendimento
realizado

NA

Quando a documentação não está
completa, o atendente solicita que o
assistido retorne

Atendente
solicitando
documentos

Assistido ciente
da
documentação
necessária

Postos de
atendimento,
impressora,
computador

Assistido
demandando
atendimento
urgente

Dados
preenchidos no
SIGED

Postos de
atendimento,
impressora,
computador

Verificação
realizada

Postos de
atendimento,
impressora,
computador

Atendentes/
Defensores

Fim do processo
Gateway 1.1 (Documentação completa?) – Não

10

Solicitar
retorno com
documentação

Atendentes

Gateway 1 (Tipo de demanda) – Urgência

11

Preencher
dados do
sistema

Atendente

Os dados são preenchidos no SIGED

Gateway 1.2 (Documentos suficientes?) – Sim

12

Verificar
disponibilidade
do Defensor na
planilha

Atendentes

Há uma planilha em Excel enviada
regularmente
pela
coordenação
respectiva dos defensores, na qual estão
os horários de atendimento dos
defensores e os atendimentos agendados

Datas e
horários de
atendimento
verificados
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Seq.

Atividade

13

Marcar na
agenda do
Defensor

14

Atendimento
do Defensor

Executores

Descrição da Atividade

Entradas

Saídas

Recursos

Para dar ciência da marcação ao defensor,
a atendente marca em sua agenda
eletrônica através de e-mail

Verificação
realizada

Atendimento
marcado na
agenda do
Defensor

Atendentes

Postos de
atendimento,
computador

SUBPROCESSO

Assistido
demandando
atendimento
urgente

Atendimento
realizado

NA

Quando o assistido não possui a
documentação mínima, solicita-se que ele
retorne o mais rápido possível
(preferencialmente no mesmo dia) com a
documentação necessária

Assistido
demandando
atendimento
urgente

Assistido ciente
da
documentação
necessária

Postos de
atendimento,
impressora,
computador

Atendentes/
Defensores

Gateway 1.2 (Documentos suficientes?) – Não

15

Solicitar que o
assistido volte
no mesmo dia

Atendentes

Fim do processo
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3.2.2. Subprocesso Setor 2
Diagrama do Subprocesso Setor 2
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Descrição das Atividades do Subprocesso Setor 2
Seq.

Atividade

Executores

Descrição da Atividade

Entradas

Saídas

Recursos

SUBPROCESSO

Assistido
encaminhado
para
atendimento

Realização do
atendimento

NA

SUBPROCESSO

Assistido
encaminhado
para
atendimento

Realização do
atendimento

NA

Gateway 1 (Área) – Criminal

1

Atendimento
na área

Atendente

Gateway 1 (Área) – Família

2

Atendimento
na área

Atendente
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3.2.2.1. Subprocesso Setor 2 – Criminal
Diagrama do Subprocesso Setor 2 – Criminal
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Descrição das Atividades do Subprocesso Setor 2 – Criminal
Seq.

Atividade

1

Checar o
número do
processo

Executores

Descrição da Atividade

Entradas

Saídas

Recursos

Atendentes

O atendente confere se o assistido possui
número do processo e se este está
identificado

Atendente sem
ciência dos
dados do
assistido

Checagem com
do número do
processo

Postos de
atendimento,
computador

Dúvida sobre
o número de
processo

Número
encontrado ou
considerado
inexistente

Postos de
atendimento,
computador

Assistido
demandando
atendimento

Assistido ciente
do
procedimento
para obtenção
do número de
processo

Postos de
atendimento

Gateway 1 (Possui número do processo?) – Sim, mas não está identificado

2

Pesquisar no
sistema do TJ

Atendente

Assistido não tem conhecimento do
número do processo e este não se
encontra no banco de dados da DPMG,
atendente procura o número no sistema
do Tribunal de Justiça

Gateway 1.1 (Número do processo encontrado?) – Não

3

Orientar o
assistido

Atendente

Atendente orienta o assistido sobre o
prosseguimento a se tomar para
identificação do número do processo

Fim do processo
Gateway 1.1 (Número do processo encontrado?) – Sim
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Seq.

Atividade

Executores

Descrição da Atividade

4

Cadastrar no
sistema

Atendente

5

Lançar na
agenda online
do defensor

Atendente

6

Entregar
crachá

Atendente

Procede-se à entrega do crachá depois
que o horário é lançado na agenda do
defensor

7

Atendimento
Urgência
Criminal

Defensor

SUBPROCESSO

Atendente cadastra os dados do assistido
e da demanda no sistema e entrega o
crachá
para
prosseguimento
do
atendimento
Após o cadastro no sistema, o atendente
lança na agenda do defensor o
atendimento

Entradas

Saídas

Recursos

Processo e
assistido não
cadastrados

Processo e
assistido
cadastrados

Postos de
atendimento,
computador

Processo e
assistido
cadastrados
Horário
lançado na
agenda do
defensor

Horário lançado
na agenda do
defensor

Postos de
atendimento,
computador

Crachá entregue

Postos de
atendimento,
computador

Crachá
entregue

Realização do
atendimento

NA

Processo e
assistido não
cadastrados

Processo e
assistido
cadastrados

Postos de
atendimento,
computador

Fim do processo
Gateway 1 (Possui número do processo?) – Sim, e está identificado
Gateway 1.2 (Tipo do processo) – Tóxicos/Criminal de Urgência/ 1ª a 12ª vara

8

Cadastrar no
sistema

Atendente

Atendente cadastra os dados do assistido
e da demanda no sistema e entrega o
crachá
para
prosseguimento
do
atendimento
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Seq.

Atividade

Executores

Descrição da Atividade

Entradas

Saídas

Recursos

9

Lançar na
agenda online
do defensor

Atendente

Após o cadastro no sistema, o atendente
lança na agenda do defensor o
atendimento

Horário lançado
na agenda do
defensor

Postos de
atendimento,
computador

10

Entregar
crachá

Atendente

Procede-se à entrega do crachá depois
que o horário é lançado na agenda do
defensor

Processo e
assistido
cadastrados
Horário
lançado na
agenda do
defensor

Crachá entregue

Postos de
atendimento,
computador

11

Atendimento
Urgência
Criminal

Defensor

SUBPROCESSO

Crachá
entregue

Realização do
atendimento

NA

Atendente encaminha o assistido para
receber atendimento no Fórum

Assistido
demandando
atendimento

Assistido
encaminhado
para
atendimento

Postos de
atendimento,
computador

SUBPROCESSO

Assistido
encaminhado
para
atendimento

Atendimento
realizado

NA

Fim do processo
Gateway 1.2 (Tipo do processo) – Tribunal do Júri 1 e 2/Execução Criminal

12

Encaminhar
para o Fórum

13

Atendimento
Urgência
Criminal

Atendente

Defensores

Fim do processo
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Seq.

Atividade

Executores

Descrição da Atividade

Entradas

Saídas

Recursos

Caso o demandante esteja buscando
assistência para um assistido preso, o
assistente o encaminhará ao posto correto
de atendimento, o Criminal de Urgência

Assistido
demandando
atendimento
urgente

Assistido
encaminhado
para urgência

Postos de
atendimento,
computador

Atendente registra a demanda na planilha
de controle

Demanda não
registrada

Demanda
registrada e
atendimento
encaminhado

Computador,
planilha de
controle

SUBPROCESSO

Assistido
encaminhado
para
atendimento

Atendimento
realizado

NA

Caso o demandante esteja buscando
assistência para um assistido que não está
preso, ou seja ele mesmo o assistido, o
assistente o encaminhará à instituição
responsável pela sua demanda

Assistido
demandando
atendimento

Assistido
encaminhado à
instituição
competente

Postos de
atendimento

Gateway 1.2.1 (Está preso?) – Sim

14

Encaminhar
para Criminal
de Urgência
(Prédio 1)

15

Marcar na
planilha de
controle

16

Atendimento
Urgência
Criminal

Atendente

Atendente

Defensores

Fim do processo
Gateway 1.2.1 (Está preso?) – Não

17

Encaminhar
para outras
instituições

Atendente

Fim do processo
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Seq.

Atividade

Executores

Descrição da Atividade

Entradas

Saídas

Recursos

Tempo de
prisão do
assistido
desconhecido

Tempo de
prisão do
assistido
verificado

Postos de
atendimento,
computador

Tempo de
prisão do
assistido
verificado

Demandante
encaminhado
para
atendimento

Postos de
atendimento

Demanda
registrada e
atendimento
encaminhado

Postos de
atendimento,
computador,
planilha online
e crachá

Gateway 1 (Possui número do processo?) – Não possui o número

18

Verificar
tempo de
prisão

Atendente

O atendente verifica o tempo de prisão do
assistido

Gateway 1.3 (Tempo de prisão menor que 60 dias?) – Sim

19

Encaminhar
para urgência

Atendente

O atendente caracteriza a demanda como
urgente e encaminha o assistido para
atendimento de Urgência Criminal

Atendente

O atendente cadastra a demanda em
planilha online e entrega o crachá ao
demandante
de
assistência
para
prosseguimento

Demanda não
registrada
Demanda
registrada e
atendimento
encaminhado

Crachá entregue

Postos de
atendimento,
computador

Crachá
entregue

Realização do
atendimento

NA

20

Cadastrar na
planilha online

21

Entregar
crachá

Atendente

Procede-se à entrega do crachá depois
que o horário é lançado na agenda do
defensor

22

Atendimento
Urgência
Criminal

Defensor

SUBPROCESSO

Fim do processo
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Seq.

Atividade

Executores

Descrição da Atividade

Entradas

Saídas

Recursos

Tempo de
prisão do
assistido
verificado

Assistido
encaminhado à
vara

Postos de
atendimento,
computador

Gateway 1.3 (Tempo de prisão menor que 60 dias?) – Não

23

Encaminhar
para a vara

Atendente

Caso o tempo de prisão seja superior a 60
dias, o assistido é encaminhado à vara

Fim do processo
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3.2.2.2. Subprocesso Setor 2 – Família
Diagrama do Subprocesso Setor 2 – Família
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Descrição das Atividades do Subprocesso Setor 2 – Família
Seq.

1

2

Atividade
Conferir
informações
processuais

Verificar
disponibilidade
do Defensor e
do SAP

Executores

Descrição da Atividade

Entradas

Saídas

Recursos

Atendentes

O assistido informa seus dados e o
atendente os confere no sistema,
juntamente com as informações sobre as
características do atendimento

Assistido
demandando
atendimento
com o
Defensor

Atendente
ciente da
demanda do
assistido e dos
dados
necessários

Postos de
atendimento,
computador,
sistema

O atendente confere planilha interna da
DPMG para verificar a disponibilidade do
Defensor/SAP e de vagas para marcação
de atendimento

Atendente
parcialmente
ciente dos
dados
necessários
para marcação
de
atendimento

Atendente
inteiramente
ciente dos dados
necessários para
marcação de
atendimento

Postos de
atendimento,
computador,
planilha
interna

Assistido
encaminhado
para
atendimento

Postos de
atendimento,
computador,
planilha
interna, crachá

Atendimento
realizado

NA

Atendente

Gateway 1 (Há disponibilidade?) – Sim

3

Cadastrar na
planilha online
e entregar
crachá

Atendente

Se há vaga disponível para o atendimento
do assistido no mesmo dia da demanda, o
atendente cadastro o atendimento a
ocorrer e entrega crachá ao assistido para
prosseguir no processo

4

Atendimento
do Defensor

Defensor

SUBPROCESSO

Assistido
demandando
atendimento
com o
Defensor
Assistido
encaminhado
para
atendimento
com Defensor
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Seq.

Atividade

Executores

Descrição da Atividade

Entradas

Saídas

Recursos

Assistido
demandando
atendimento
com o
Defensor

Assistido
devidamente
orientado
quanto à forma
de proceder
para receber
atendimento
futuramente

Posto de
atendimento,
computador

Fim do processo
Gateway 1 (Há disponibilidade) – Não

5

Orientar o
assistido

Atendente

Orienta
o
assistido
quanto
à
disponibilidade futura de vagas, o dia e
horário em que ele deve retornar e as
informações necessárias para que ele
possa ser atendido.

Fim do processo
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3.3. Subprocesso Núcleos
Diagrama do Subprocesso Núcleos
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Descrição das Atividades do Subprocesso Núcleos
Seq.

Atividade

1

Encaminhar
para os
núcleos

Executores

Descrição da Atividade

Entradas

Saídas

Recursos

Atendentes

Quando se percebe que a demanda do
assistido é atendida pelos núcleos, há o
encaminhamento para os mesmos

Assistido
solicitando
atendimento
nos núcleos

Triagem do caso
e
direcionamento
a um dos
núcleos

Totem de
atendimento,
posto de
atendimento

Triagem do caso
e
direcionamento
a um dos
núcleos

Assistido com
senha para
atendimento

Totem de
atendimento

Assistido
aguardando
atendimento

Cadeiras,
painel de
senhas

Atendimento
realizado

NA

Atendimento
realizado

NA

Gateway 1 (Núcleos) – Saúde e Consumidor

2

Entregar senha

Atendente

Para os atendimentos nos Núcleos da
Saúde e do Consumidor os assistidos
recebem senhas para atendimento

3

Aguardar na
Sala de Espera

Assistido

Os assistidos aguardam o atendimento
dos Núcleos de Saúde e Consumidor na
sala de espera

4

Atendimento
no Núcleo

Servidores
do Núcleo/
Defensores

SUBPROCESSO

Assistido com
senha para
atendimento
Assistido
aguardando
atendimento

Gateway 1 (Núcleos) – Demais núcleos

5

Atendimento
no Núcleo

Servidores
do Núcleo/
Defensores

SUBPROCESSO

Assistido
solicitando
atendimento
nos núcleos

Fim do processo
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3.4. Subprocesso Retorno Agendado
Diagrama do Subprocesso Retorno Agendado

51

Descrição das Atividades do Subprocesso Retorno Agendado
Seq.

Atividade

1

Verificar a
disponibilidade
dos defensores

Executores

Descrição da Atividade

Entradas

Saídas

Recursos

Atendentes

Procede-se
à
verificação
da
disponibilidade do defensor para o
atendimento agendado

Assistido
solicitando
atendimento
de retorno
agendado

Disponibilidade
dos defensores
verificada

Posto de
atendimento,
computador
telefone

Disponibilidade
dos defensores
verificada

Encaminhamento
ao defensor

Posto de
atendimento,
computador,
telefone

Atendimento
realizado

NA

Solicitação de
retorno

Posto de
atendimento,
computador,
telefone

Gateway 1 (Defensor disponível?) – Sim

2

Encaminhar
para
defensores

Atendentes

Quando se confirma o horário do
assistido, há o encaminhamento para os
defensores

3

Atendimento
do Defensor

Defensores

SUBPROCESSO

Encaminhamento
ao defensor

Quando o defensor não pode atender no
horário agendado, solicita-se o retorno
na data correta

Disponibilidade
dos defensores
verificada

Gateway 1 (Defensor disponível?) – Não

4

Solicitar
retorno na
data correta

Atendentes

52

4. DIAGNÓSTICO GLOBAL DO PROCESSO
Após a observância do processo de atendimento na capital da Defensoria Pública de Minas Gerais devem ser destacados
alguns pontos de atenção e alguns gargalos.
1. O processo de atendimento é realizado em sua quase totalidade de forma presencial. Dessa forma, perde-se a
oportunidade de aproveitar benefícios das tecnologias da informação e comunicação que podem dar maior
celeridade, transparência e efetividade ao atendimento.
2. A ausência de uma agenda institucional de atendimento dificulta a gestão do processo pela coordenação. Os
Defensores possuem autonomia para escolher seus próprios dias de atendimento e quantos assistidos atenderão por
dia, impossibilitando que a coordenação de atendimento realiza o planejamento do trabalho. Em nosso
entendimento, a prerrogativa do Defensor de definir seus horários de atendimento é aqui confundida com liberdade
para o não estabelecimento de uma agenda institucional da Defensoria. As prerrogativas do Defensor devem se
coadunar com os princípios constitucionais básicos, aí considerados a eficiência e transparência.
3. O SIGED é limitado como solução de tecnologia capaz de permitir a rastreabilidade do processo de atendimento.
4. Diariamente, vários cidadãos comparecem à DPMG e não obtêm atendimento, mesmo que seja somente para receber
informações. Isso ocorre principalmente quando demandam serviços de núcleos e áreas que possuem limite de
atendimento diário e/ou só atendem alguns dias da semana.
5. Há um baixo grau de informatização de todo o processo, assim como a utilização de softwares muito distintos e
desintegrados (ex.: o atual SIGED, as planilhas de controle e o e-mail institucional). Tal realidade acaba por provocar
retrabalho e inconsistência.
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6. O atendimento Cível é realizado no prédio 2, provocando a necessidade de deslocamento e de nova triagem dos
assistidos.
7. Não há padrão de atendimento entre as unidades do interior e capital. Não são pensados modelos de atendimento
que contemplem as particularidades de comarcas e regionais.
Diante dos desafios expostos, sugere-se uma breve agenda de melhorias para o processo de aquisições na DPMG.
ID
1
2

Lacuna Identificada
Falta de utilização de ferramentas de tecnologia da
informação em larga escala
Ausência de padronização do processo

3

Criação da Agenda de Atendimento

•
•
•
•

Solução Proposta
Criação do plano de trabalho para informatização do
processo de atendimento.
Inventário da infraestrutura das comarcas.
Regionalização do atendimento para criação de
múltiplas estratégias e padrões para o processo.
Definição de uma agenda institucional de atendimento.
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