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INTRODUÇÃO 

Ø Como Utilizar Este Manual? 
 
 

Este manual tem por intuito reforçar nossa cultura e   comportamentos 

importantes para o crescimento da assistência judiciária no âmbito do NPJCP, 4 
construindo assim uma sociedade mais livre, justa e solidária. 

 
O Manual de Conduta e Procedimentos é um guia de conduta de boas práticas 

e de cumprimento obrigatório, direcionado a todos os integrantes: coordenação, 

docentes, discentes e secretaria. 

Este Manual também resume o comportamento esperado de nossos integrantes 

perante os prestadores de serviço, agentes públicos e da comunidade em geral. 

Sua prática efetiva visa possibilitar o aperfeiçoamento de nossa governança 

institucional e manter o objetivo de construção de uma cultura de honestidade, 

cultivada através do exercício constante de princípios éticos. 

É fundamental que todos leiam, entendam e apliquem tais preceitos, pois são o 

alicerce para a construção de um setor cada vez mais eficiente e adequado para 

a concretização dos seus objetivos educacionais e institucionais. 

 
 
  
Ø A Quem Se Destina Este Manual?



 
Este manual reúne o conjunto de normas e procedimentos a serem seguidos por 

todos aqueles que trabalham no Núcleo de Prática Jurídica e Cultura de Paz. 

Como condução do trabalho no Núcleo de Prática Jurídica e Cultura de Paz, 

todos os integrantes devem obedecer às normas da empresa sobre conduta 

ética e de negócios e sobre suas políticas e procedimentos internos. 
 

OBJETIVOS 5 
 
 

O NPJCP da Faculdade Terra Nordeste (FATENE) consiste em espaço 

institucional dedicado a realização de atividades práticas simuladas e reais, 

visando colaborar para a formação de futuros profissionais assertivos, eficientes 

éticos, bem como contribuir com para ampliação da rede de assistência judiciária 

no município de Caucaia. 
 

IDENTIDADE ORGANIZACIONAL 
 
 

Ø Missão 
 

Buscar implementar medidas e estratégias para promover o Estado de Direito e 

garantir a igualdade de acesso à justiça. 

 
 

Ø Visão 
 
 

Colaborar para efetivação do projeto constitucional de construção de uma 

sociedade livre, justa e solidária, pautada na ótica da dignidade da pessoa 

humana e dos direitos humanos e fundamentais. 

 
 
 

Ø Valores 
 

Respeito aos Direitos Humanos 



 
Cultura de Paz 

Consensualidade 

Integridade 

Transparência 

Comprometimento 6 

Valorização das pessoas 

Responsabilidade social 

 
 

CONDUTA NO NPJCP 
 
 

Não serão toleradas no local de trabalho qualquer forma de discriminação, 

intimidação, hostilidade e outras formas de assédio, independente da sua 

natureza ou de quem a pratique; 

 
 
Ø Relacionamento dos Integrantes 

 
 

Cada colaborador faz a diferença no trabalho desenvolvido no Núcleo de Prática 

Jurídica e Cultura de Paz, e, independentemente da posição hierárquica, deve 

ser respeitado na atividade em que exerce; 

O relacionamento e tratamento dispensado a todos os integrantes devem ser 

pautados no diálogo e no respeito mútuo entre todos os níveis; 

Todos devem agir com ética, honestidade, disponibilidade e atenção a todas as 

pessoas com as quais se relaciona em nome da empresa, respeitando as 

diferenças individuais; 



 
Ø Conflitos de Interesses 

 
 
 

Os integrantes devem evitar qualquer situação que possa envolver conflito entre 

seus interesses pessoais e os interesses do Núcleo de Prática Jurídica e Cultura 

de Paz 

Cada colaborador deve comunicar ao docente e ao coordenador do Núcleo de       7 
Prática Jurídica e Cultura de Paz, por escrito, imediata e detalhadamente, 

qualquer situação de conflito de interesses. 

O envolvimento do colaborador em outra atividade que interfira na sua 

capacidade de dedicar tempo e atenção às suas responsabilidades no Núcleo 

de Prática Jurídicas e Cultura de Paz será considerada como conflito de 

interesses. 

 
 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 
 

Todos os colaboradores devem zelar pela confidencialidade, por prazo 

indeterminado, de quaisquer informações privilegiadas a que tiverem acesso em 

função das atividades que desempenham no Núcleo de Prática Jurídica e Cultura 

de Paz, especialmente as relativas aos atendidos (informações cadastrais, 

bancárias, financeiras, informações relativas às preferências de investimentos 

dentre outras). 

 
 

Ø Utilização de Aparelhos Eletrônicos Pessoais 
 
 

A utilização de telefones celulares particulares é permitida no Núcleo de Prática 

Jurídica e Cultura de Paz exclusivamente para assuntos da prática jurídica e 

estudo do conteúdo teórico. 



 
Sua utilização para fins particulares também deverá ser mantida ao mínimo 

necessário. 

Para preservar o bom ambiente de trabalho todos os colaboradores devem 

manter seus celulares particulares no modo silencioso/vibrador ou com toque em 

volume baixo. 

Ø Utilização Dos Computadores 8 
 
 

Os sistemas de computação e equipamentos de comunicação eletrônica são 

bens do Núcleo de Prática Jurídica e Cultura de Paz e são fornecidos como 

ferramentas para permitir aos colaboradores melhor desempenho de suas 

tarefas. O seu uso é exclusivo para as atividades de interesse da Instituição; 

Os colaboradores deverão utilizar os recursos de acesso à internet e serviço de 

correio eletrônico (e-mail) apenas para assuntos de prática jurídica. Para 

preservar esses recursos, o Núcleo de Prática Jurídica e Cultura de Paz se 

reserva o direito de controlar e monitorar seus conteúdos e formas de utilização. 

Por questões de segurança, é também proibido efetuar download de qualquer 

programa sem autorização prévia do responsável da área de informática. 

O uso da rede para armazenar os arquivos corporativos deve ser feito de forma 

criteriosa para não acumular arquivos desnecessários. É recomendado que cada 

colaborador efetue checagens periódicas para exclusão de arquivos que não 

serão mais necessários, tornando assim mais eficiente a alocação de memória 

disponível nos servidores da Núcleo de Prática Jurídica e Cultura de Paz. 
 

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 
 
 

É expressamente proibida qualquer alteração na configuração de computadores. 
 

É proibido armazenar conteúdo indevido e/ou particular, efetuar downloads de 

programa da web sem autorização prévia; 



 
Todos os integrantes devem considerar a informação como sendo recurso crítico 

para realização de suas atividades, representando um grande valor para o 

Núcleo de Prática Jurídica e Cultura de Paz e por essa razão deve ser tratada 

profissionalmente; 

Os meios de comunicação eletrônicos devem ser utilizados de forma que atenda 
os objetivos institucionais; 

9 
A divulgação de qualquer informação interna com qualquer meio de 

comunicação, incluindo impressa, redes sociais, órgãos acadêmicos, visitantes 

ou terceiros, deve ser feita somente após autorização do docente supervisor; 

É expressamente proibido o envio de informações sigilosas do Núcleo de Prática 

Jurídica e Cultura de Paz para terceiros não autorizados. 
 

ATENDIMENTO AO PÚBLICO 
 
 

Os colaboradores devem adotar o seguinte padrão de conduta no 

relacionamento com os Clientes do Núcleo de Prática Jurídica e Cultura de Paz: 

1. Atender o público com eficiência, respeito e cortesia. 
 
 

2. Prezar pela transparência nas atividades realizadas; 
 
 

3. Fornecer informações claras, precisas e abrangentes sobre cada tipo de 

operação alertando sobre os riscos inerentes; 

 
4. Nunca favorecer um atendido em detrimento de outro, fora os casos de 

prioridade. 

É de responsabilidade da Secretaria, com auxílio dos discentes, manter toda a 

documentação e dados referentes aos atendidos atualizados. 



 
Apresentação da imagem pessoal: visando preservar a imagem institucional do 

Núcleo de Prática Jurídicas e Cultura de Paz, é recomendado que seus 

colaboradores se preocupem em manter uma boa apresentação pessoal. 
 

RELACIONAMENTO COM ENTIDADES PÚBLICAS E ÓRGÃOS 
GOVERNAMENTAIS 

10 

Ao se relacionarem com órgãos governamentais, os colaboradores devem se 

orientar para ter uma comunicação clara, baseada nos princípios éticos; 

O Núcleo de Prática Jurídica e Cultura de Paz não permite qualquer forma de 

concessão de vantagens e/ou privilégios a agentes públicos em razão da sua 

função, priorizando pela manutenção da ética nos assuntos que envolvam o 

Núcleo de Pratica Jurídica e Cultura de Paz e o Governo, em todas as suas 

esferas. 

 
 
 

ATIVIDADES ATENDIMENTO 
 
 

Ø Professor 
 
 

a) Encaminhar para a dupla o atendimento, garantindo a distribuição 

igualitária das demandas; 

b) Supervisão dos alunos; 

c) Revisão das peças processuais; 
 

Ø Discentes 
 
 

ü Durante atendimento: 
 

a) reduzir a termo a narrativa fática do atendido; 
 

b) Verificação dos documentos pessoais e probatórios à luz do caso abordado; 



 
c) Preenchimento completo das folhas de atendimento; 

 
d) Preenchimento do termo de hipossuficiência e solicitação da assinatura do 

atendido; 

e) Assinatura da folha de rosto do atendimento e do tombo. 
 

f) Esclarecimento e orientação sobre as vantagens dos meios adequados de 

solução de conflitos. 11 

ü Após atendimento: 
 

a) os documentos deverão ser digitalizados com supervisão da Secretaria ou 

dos estagiários administrativos. A escâner enviará os documentos para o 

diretório Z:NPJCP; 

b) os documentos digitalizados deverão ser renomeados e inseridos na pasta 

virtual com o nome do atendido; 

c) após inserir no drive virtual, o discente deverá encaminhar as cópias físicas 

dos documentos no tombo do atendido. 

Ø Secretaria 
 
 

a) Atendimento e triagem dos documentos; 
b) Criação de pastas com o nome do atendido no drive virtual da FATENE; 

c) Construção, organização e edição das planilhas para atendimento e 

relatório. 

 
 
 
 

Ø Estagiários administrativos 
 
 

a) Assistência na recepção dos que serão atendidos; 



 
b) Acompanhar a utilização do escâner; 

c) Impressão dos documentos de preenchimento para o atendimento dos 

Discentes; 

d) Construção, organização e edição das planilhas para atendimento e 

relatório. 

NORMAS GERAIS 12 

Ações/ motivos que possui as seguintes guias para documenta de 

preenchimento: 

• Divórcio consensual 
• Divórcio litigioso 
• Alimentos 
• Alimentos gravídicos 
• Guarda 
• Alimentos com guarda 
• Oferta de alimentos 
• Exoneração de alimentos 
• Regulamentação de visitas 
• Investigação de paternidade 

• Revisional de majoração de 
alimentos 

• Revisional de redução de 
alimentos 

• Reconhecimento de união 
estável 

• Dissolução de união estável 
• Execução de sentença 
• Curatela 
• Alvará de FGTS 
• Desistência 
• Oferta de alimentos e 

regulação de guarda 
 
 
 
 
Ø Documentos para orientação do atendimento 

 
 

Os alunos poderão encontrar os documentos de orientação dos atendimentos 

em dois locais distintos. O primeiro será na turma virtual na plataforma Moodle, 

o qual será postado pelo docente responsável. O segundo local será nos 

computadores do Núcleo de Prática Jurídica e Cultura de Paz. Os documentos 

estarão armazenados na área de trabalho em pasta nomeada “Manual de 

Orientações”. Lá estarão dispostas diretrizes sobre: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ü Organização de documental 
ü Orientação para falta de endereço do requerido; 

ü Orientação para preenchimento da síntese do caso; 13 
ü Orientações sobre como proceder em atendimento com dados 

qualificativos incompletos 

ü Tele justiça. 
 
 
Ø Modelo de Petição (Defensoria Pública do Estado do Ceará) 

 
 

Os modelos de petição elaborados pela Defensoria Pública do Estado do Ceará 

estarão disponíveis na turma virtual do Moodle e na área de trabalho dos 

computadores do Núcleo de Prática Jurídica e Cultura de Paz. Tais modelos 

deverão ser seguidos na elaboração das petições pelos discentes, devendo-se 

adaptar para as especificidades do caso concreto. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 
PENALIDADES 

 
 

Todos se beneficiam de um clima de boa conduta ética. Os colaboradores que 

tenham conhecimento ou suspeita de casos de má conduta, atividades ilegais, 

fraudes, apropriação ou uso indevido de bens, da empresa ou de clientes, ou 

outras violações às regras estabelecidas neste Manual têm a responsabilidade 

de comunicar tais ocorrências ao coordenador do Núcleo de Prática Jurídica e 

Cultura de Paz. 

Caso seja constatada a violação de qualquer norma estabelecida neste 

documento, serão adotadas as medidas disciplinares cabíveis, sujeitas inclusive 

a advertências, suspensões e exclusão, garantindo o pleno direito de defesa e 

argumentação das partes envolvidas. 

A omissão diante do conhecimento de possíveis violações realizadas por 

terceiros (demais colaboradores) será igualmente considerada conduta antiética. 

O sigilo sobre a identidade, daqueles que relatarem ou participarem da 

investigação quanto a eventual violação deste manual de conduta profissional, 

será garantido pela instituição. 
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