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RESOLUÇÃO CSDPESC nº 28, de 16 de outubro de 2014 (28/2014) 

Publicada no DOESC nº 19.930 de 24.10.2014 

Institui a central de distribuição e protocolo do núcleo da 
capital da Defensoria Pública Do Estado de Santa Catarina 
e dá outras providências. 

 

O CONSELHO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, com fundamento 
legal no art. 16, I, da Lei Complementar 575, de 02 de agosto de 2012, exercendo o poder normativo 
no âmbito da Defensoria Pública do estado de Santa Catarina, RESOLVE: instituir a Central de 
Distribuição e Protocolo do Núcleo da Capital da Defensoria Pública do estado de Santa Catarina, que 
passa a ser regida pela seguinte normatização:  

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º. Fica instituída a Central de Distribuição e Protocolo da Sede e da Defensoria Pública do estado 
de Santa Catarina. 

Art. 2º. A Central de Distribuição e Protocolo será dirigida pelo Defensor Público responsável pela 
Coordenadoria da Sede e integrada por técnico(s) administrativo(s), estagiário(s) e terceirizado(s). 

Art. 3º. São atribuições da Central de Distribuição e Protocolo:  

I - fazer a carga de processos para Defensores Públicos lotados na Sede e para os Defensores Públicos 
dos Núcleos Regionais;  

II - receber peças processuais dos Ofícios da Sede e dos Núcleos Regionais e protocolá-las nos órgãos 
judiciários competentes;  

III - encaminhar aos Defensores Públicos lotados nos Núcleos Regionais as intimações de processos do 
tribunal de Justiça e enviar a digitalização das peças processuais, quando solicitadas;  

IV - receber correspondências expedidas pela Sede e encaminhá-las ao seu destino;  

V - receber correspondências de terceiros e encaminhá-las aos Defensores Públicos destinatários; 

VI - receber correspondências oriundas do sistema prisional e encaminhá-las: 

a) ao Ofício da Sede com atribuição para atuar na respectiva área; 

b) ao Ofício do Núcleo Regional com atribuição para atuar na respectiva área, na forma digitalizada, 
por correio eletrônico; 

c) à Corregedoria da Defensoria Pública, quando não for aplicável as alíneas anteriores; 

VII - receber correspondências sobre assuntos financeiros (boletos para pagamentos, contas e faturas 
relativas à prestação de serviços etc.) e encaminhá-las à GEFIC;  

VIII - receber correspondências destinadas ao nome da instituição “Defensoria Pública do estado de 
Santa Catarina” e dar-lhes o seguinte encaminhamento: 

a) Ofícios remetidos por órgão do Poder Judiciário com solicitação de designação de Defensor Público 
deverão ser entregues à Consultoria Jurídica da DPE para resposta;  

b) Ofícios remetidos por órgão do Poder Judiciário ou pela Procuradoria Geral do estado com 
solicitação de pagamento ou de notificação de honorários deverão ser entregues à Consultoria Jurídica 
da DPE para resposta; 
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c) Correspondências relativas à situação funcional de Defensores Públicos e servidores deverão ser 
encaminhadas à GEPES; 

d) Cartas de presos serão remetidas ao Defensor Público que oficia diretamente no estabelecimento 
prisional pertinente, e na falta, ao Defensor Público com atribuições na vara das execuções penais 
correlata; 

e) Correspondências relacionadas a contratos em geral deverão ser encaminhadas à GECONV, e; 

f) Demais correspondências, em nome da “Defensoria Pública do estado de Santa Catarina”, cujo 
conteúdo não se enquadrar nas hipóteses previstas nas alíneas anteriores, deverão ser encaminhadas 
ao Gabinete do Defensor Público Geral; 

IX - receber correspondências relacionadas a pregões ou outros procedimentos licitatórios da 
Defensoria Pública do estado, que sejam remetidos pelos Correios, e encaminhá-las à GECONV, sem 
abertura de envelopes em respeito ao sigilo das propostas e no mesmo dia do recebimento, salvo 
impedimento ou outro motivo justificável; 

X - manter a confidencialidade das informações obtidas em razão da função, sob pena de incorrer na 
prática de falta funcional. 

CAPÍTULO II 

DA CARGA DE PROCESSOS E DO ENVIO DE PETIÇÕES DOS NÚCLEOS REGIONAIS À SEDE 

Art. 4º. O Defensor Público dos Ofícios da Sede que necessitar de carga de processos judiciais ou 
administrativos deverá autorizar o terceirizado, ou, na impossibilidade deste, o estagiário, ou o 
servidor, respectivamente, da Central por meio de ato administrativo ou autorização individual. 

Parágrafo único. Realizada a carga, a Central de Distribuição e Protocolo deverá entregar o(s) 
processo(s) solicitado(s) ao (s) Defensor (es) Públicos (s). 

Art. 5º. Os Defensores Públicos lotados nos Núcleos Regionais poderão requerer carga de processos e 
protocolização de petições mediante solicitação para o e-mail protocolosede@defensoria.sc.gov.br 
com o assunto “URGENTE – CARGA - OU: PETIÇÃO DE HABEAS CORPUS ETC. – Nº PROCESSO”, 
informando o número dos autos, a Vara em que está tramitando e quais peças que desejam a 
digitalização.  

§ 1º. A autorização para a carga deverá ser digitalizada e enviada em anexo ao e-mail, em formato 
*.pdf, conforme modelo do ANEXO I. 

§ 2º. Realizada a carga dos autos, a Central encaminhará ao Defensor Público solicitante as peças 
requeridas.  

§ 3º. As petições deverão ser enviadas com os documentos que a aparelham, todos em arquivo (s) 
formato pdf. 

Art. 6º. Em casos excepcionais, quando houver urgência e não for possível retirar em carga o processo 
solicitado pelo Defensor Público, o funcionário da Central deverá, sempre que possível, digitalizar os 
autos no Órgão em que se encontra, ou, subsidiariamente, com a autorização da Gerência de Finanças 
e Contabilidade da Defensoria Pública de Santa Catarina, solicitar as cópias necessárias, após 
pagamento do respectivo boleto emitido pelo tribunal de Justiça.   

CAPÍTULO III 

DO PROTOCOLO 

Art. 7º. Na Capital, as peças processuais físicas a serem protocoladas deverão ser depositadas no 
escaninho do andar do Ofício do Defensor Público e retiradas pela Central de Distribuição e Protocolo. 

mailto:protocolosede@defensoria.sc.gov.br
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Depois de serem protocoladas, as petições deverão ser entregues e depositadas em escaninho próprio 
para esse fim de cada andar. 

Art. 8º. Os Defensores Públicos lotados nos Núcleos Regionais poderão solicitar o protocolo de peças 
processuais, encaminhando e-mail para protocolosede@defensoria.sc.gov.br com o assunto 
“PROTOCOLO – NÚCLEO REGIONAL – PEÇA”.  

Parágrafo único. A peça processual deverá ser protocolada no prazo de 24 (vinte e quatro) horas do 
recebimento do e-mail, salvo impedimento ou outro motivo justificável, e, após, a peça protocolada 
deverá ser digitalizada e enviada ao defensor público solicitante no mesmo prazo.  

CAPÍTULO IV  

DAS CORRESPONDÊNCIAS 

Art. 9º. As correspondências expedidas pelos servidores, ou Defensores Públicos lotados na Capital 
deverão ser entregues à Central de Distribuição e Protocolo e encaminhadas ao destino pelo estagiário 
ou terceirizado (Correios ou órgãos destinatários).  

§ 1º. As correspondências expedidas pelos servidores, ou Defensores Públicos deverão estar 
devidamente identificadas, indicando o Ofício a que pertencem ou o setor da Sede em que foram 
emitidas. 

§ 2º. As correspondências que retornarem dos Correios por qualquer motivo, deverão ser devolvidas 
ao Ofício da Capital ou ao Setor respectivo que as emitiu. 

§ 3º. No caso do §2º, a correspondência que não estiver devidamente identificada na forma do §1º 
desde artigo, ficará no protocolo, em arquivo próprio, podendo ser retirada quando solicitada por até 
45 (quarenta e cinco) dias, após será destinado o material à reciclagem. 

Art. 10. Os avisos de recebimento (ARs), assim que recebidos, deverão ser entregues aos Defensores 
Públicos destinatários.  

Parágrafo único. O aviso de recebimento (AR) deverá estar identificado na forma do §1º do art. 8º, 
caso contrário, ficará na Central, em arquivo próprio, podendo ser retirado quando solicitado por até 
45 (quarenta e cinco) dias, após será destinado o material à reciclagem. 

Art. 11. O servidor, o terceirizado, ou o estagiário da Central fica autorizado a receber 
correspondências de terceiros destinadas aos Defensores Públicos, e deverá entregar, no mesmo dia, 
ao destinatário, salvo impedimento ou outro motivo justificável.  

Parágrafo único. As correspondências quando nominadas deverão ser entregues fechadas aos 
respectivos destinatários mediante recibo de entrega em cópia do envelope, a qual ficará arquivado 
em cartório por até 45 (quarenta e cinco) dias, e após será enviado à reciclagem. 

CAPÍTULO V  

DAS INTIMAÇÕES DO PODER JUDICIÁRIO 

Art. 12. As intimações e os processos físicos que correm em primeiro grau de jurisdição que tramitam 
na Capital deverão ser recebidos pelo servidor da Central, mediante carimbo, e entregues aos 
respectivos Ofícios da Sede no final do expediente, salvo casos urgentes, sempre no mesmo dia em 
que recebidos. 

Parágrafo único. Em caso de recusa do Ofício da Sede em receber as respectivas intimações, deverá o 
servidor da Central comunicar o fato por escrito ao Coordenador do Núcleo da Capital e proceder 
conforme a orientação deste.  

Art. 13. Assim que o serventuário do Poder Judiciário trouxer a carga de processos do tribunal de 
Justiça, o servidor da DPE/ SC deverá encaminhar aos defensores públicos dos Núcleos Regionais e-
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mail com o assunto: “URGENTE – INTIMAÇÕES”, constando as seguintes informações: comarca/núcleo 
da DPE/ SC, vara judicial de origem e número do processo.  

§ 1º. Os processos ficarão retidos durante o prazo de 48 (quarenta e oito) horas no Núcleo da Capital 
da DPE/SC. 

§ 2º. Os Defensores Públicos lotados nos Núcleos Regionais que tiverem interesse na digitalização dos 
autos ou de determinadas peças do processo para a interposição de recursos deverão encaminhar e-
mail para protocolosede@defensoria.sc.gov.br solicitando o serviço, devendo, para tanto, comunicar 
o número do processo e realizar o pedido durante o prazo referido no § 1º deste artigo. 

§ 3º. O disposto no caput deste artigo não se aplica em relação aos processos oriundos dos núcleos ou 
da Sede por desistência ou renúncia de advogados, caso em que deverá constar ao lado do número do 
processo e origem: NÚCLEO RECURSAL, tratando-se de feito da seara criminal. Tratando-se de feito 
cível, deverá constar apenas o número do processo e vara de origem com os dizeres: PROCESSO SEM 
DEFENSOR POR ORA, remetendo-se os autos ao Coordenador da Sede para os devidos fins.  

Art. 14. Os processos do tribunal de Justiça destinados a Defensores Públicos lotados na Capital 
deverão ser recebidos pelo servidor da Central, mediante carimbo, e entregues ao defensor público 
ou respectivo analista ou técnico responsável, no final do expediente, salvo casos urgentes, sempre no 
mesmo dia em que recebidos. 

Art. 15. As intimações de inclusão de pauta de processos do tribunal de Justiça também deverão ser 
comunicadas ao e-mail geral dos Defensores Públicos, constando as seguintes informações: data da 
pauta, comarca/núcleo da DPE/SC, vara judicial de origem, número do processo. 

Art. 16. Os documentos das intimações entregues pelo serventuário do Poder Judiciário deverão ser 
arquivados em livro próprio, devendo o servidor ou estagiário anotar o dia em que enviou o e-mail aos 
defensores. 

Art. 17. O servidor responsável pelo protocolo receberá apenas as intimações de decisões judiciais 
acompanhadas de carga dos autos, salvo eventuais hipóteses decorrentes de orientação da douta 
Corregedoria Geral de Justiça, que no caso será o órgão responsável pelas orientações levadas a 
execução neste sentido. 

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 18. O número de integrantes da Central de Distribuição e Protocolo referido no artigo 2º será 
definido por instrumento normativo interno, de acordo com a demanda de serviço e da quantidade de 
Ofícios da DPE/SC. 

Parágrafo único. Enquanto não regulamentado o disposto no caput deste artigo, a Administração 
Superior da DPE/SC deverá disponibilizar no mínimo um técnico administrativo, um estagiário e um 
terceirizado para o funcionamento da Central de Distribuição e Protocolo. 

Art. 19. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Florianópolis/SC, 16 de outubro de 2014. 

 

IVAN CESAR RANZOLIN 
Presidente do CSDPESC 

 

RALF ZIMMER JUNIOR 
Defensor Coordenador da Sede da DPE 
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ANEXO I - AUTORIZAÇÃO PARA CARGA DOS AUTOS 

 

Autos n. xxx 

 

Eu, NOME DO DEFENSOR, Defensor Público estadual lotado no Núcleo Regional xxx, Ofício xxx, autorizo 
SERVIDOR, cargo, inscrito no CPF sob o nº, a retirar em carga os autos em epígrafe nesta Vara, sob 
minha responsabilidade, assinando livro de carga e demais instrumentos necessários. 

Nestes termos, Pede deferimento.   

Local, data. 

 

Nome do Defensor Público 

Defensor Público do estado 

 

 


