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RESOLUÇÃO CSDPESC nº 103, de 05 de julho de 2019 (103/2019) 

Publicado no DOESC nº 21.055, de 12.07.2019 

Disciplina o peticionamento integrado de/para 
Defensorias Públicas de outros Estados. 

Revogada pela Resolução CSDPESC nº 113/2021 

 

 

CONSIDERANDO o Termo de Cooperação celebrado entre as Defensoria Públicas para a 
criação e instituição de procedimentos a serem adotados visando a atuação integrada e o intercâmbio 
de informações, garantindo a assistência jurídica integral aos necessitados; 

CONSIDERANDO a carência de recursos daqueles que precisam da assistência da Defensoria 
Pública o que, não raras as vezes, impede o deslocamento até outro Estado da Federação para prática 
de atos judiciais; 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, no 
uso de suas atribuições legais, conforme previsão contida no artigo 16, inciso I, da Lei Complementar 
Estadual nº 575/2012, e nos termos da decisão proferida na sessão ordinária ocorrida em 15 de março 
de 2019, RESOLVE editar a presente Resolução, com o seguinte teor: 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º. O peticionamento integrado de/para Defensorias Públicas de outros Estados dar-se-á nos 
termos desta Resolução. 

Art. 2º. O peticionamento integrado ocorrerá quando: 

I - o assistido ou assistida pleitear atendimento em Defensoria Pública de outro Estado para demanda 
de competência jurisdicional no Estado de Santa Catarina; e 

II - o assistido ou assistida que procurar atendimento na Defensoria Pública do Estado de Santa 
Catarina necessitar de assistência jurídica em unidade jurisdicional de outro Estado. 

§ 1º. Na hipótese do artigo 2º, inciso II, o peticionamento compreende apenas as unidades 
jurisdicionais nas quais as Defensorias Públicas de outros Estados se comprometem a realizar a 
protocolização das petições encaminhadas pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina. 

§ 2º. As unidades jurisdicionais com possibilidade de peticionamento integrado na forma do inciso II 
deverão ser consultadas no sítio eletrônico oficial do CONDEGE. 

CAPÍTULO II 

DO ATENDIMENTO PELA DPESC PARA PETICIONAMENTO PARA OUTROS ESTADOS 

Art. 3º. Quando o assistido ou assistida pleitear atendimento para ajuizamento de ação ou 
apresentação de peça processual em unidade jurisdicional de outro Estado, o atendimento será 
prestado pelo Núcleo Regional da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina em que o assistido 
comparecer, devendo se observar o seguinte: 

I - quando houver apenas uma Defensoria Pública com atuação na área na qual deva ser praticado o 
ato, o atendimento será por ela prestado; e 
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II - quando houver mais de uma Defensoria Pública com atuação na área na qual deva ser praticado o 
ato, os atendimentos serão distribuídos de forma alternada para cada uma e por ordem numérica. 

Art. 4º. Quando o atendimento não compreender nenhuma área de atuação da atribuição do Núcleo 
Regional da Defensoria Pública, o atendimento será denegado com os encaminhamentos possíveis.  

Art. 5º. Compete à Defensoria Pública que realizar o atendimento:  

I - atender o assistido ou assistida, coletar os documentos que acompanharão a peça judicial e elaborar 
a petição respectiva; e  

II - encaminhar a petição respectiva e os documentos que a acompanham, via mensagem eletrônica, 
ao endereço eletrônico da Defensoria Pública do Estado com atuação na unidade jurisdicional 
competente. 

§ 1º. Caso a Defensoria Pública destinatária não aceite, nos casos de processos físicos, o envio das 
peças e documentos por e-mail, o encaminhamento deverá ser por correspondência física. 

§ 2º. A Defensoria Pública deverá consignar expressamente na petição respectiva que o subscritor 
realizará apenas aquele ato específico e requerer que o Juízo competente intime a Defensoria Pública 
do Estado no qual os autos tramitarem para dar andamento ao feito e, subsidiariamente, onde a 
Defensoria Pública não estiver instalada, que se proceda o encaminhamento à entidade conveniada 
ou à nomeação de advogado dativo. 

§ 3º. Os arquivos deverão ser enviados em formato pdf e com tamanho compatível para upload no 
sistema de gestão processual do Tribunal de destino. 

§ 4º. O Defensor Público ou Defensora Pública exigirá assinatura de termo de ciência na qual constará 
que a atuação da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina se dará apenas para aquele ato, sob 
pena de indeferimento do atendimento. 

CAPÍTULO III 

DO ATENDIMENTO POR OUTROS ESTADOS PARA PETICIONAMENTO PELA DPESC 

Art. 6º. A petição oriunda de Defensoria Pública de outro Estado para protocolização em unidade 
jurisdicional de Santa Catarina será recebida pelo Setor de Peticionamento Integrado, que a devolverá 
imediatamente ao remetente caso constate que: 

I - a petição não está assinada; 

II - a petição ou os documentos não foram enviados em formato pdf;  

III - a petição ou os documentos foram enviados com tamanho superior ao compatível para upload no 
sistema de gestão processual do Tribunal de Justiça de Santa Catarina; 

IV - a petição não contém o requerimento do artigo 5º, § 2º; ou  

V - a petição foi enviada com a documentação incompleta. 

Art. 7º. Não sendo o caso de devolução, o Setor de Peticionamento Integrado encaminhará a petição 
e os documentos que a acompanham: 

I - à Defensoria Pública com atribuição na Comarca e na área na qual deva ser praticado o ato; 

II - às Defensorias Públicas com atribuição na Comarca e na área na qual deva ser praticado o ato, 
quando houver mais de uma, hipótese em que as próprias Defensorias Públicas procederão à 
distribuição para si de forma alternada e por ordem numérica; e  
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III - ao órgão designado pela Defensoria Pública-Geral, quando não houver Defensoria Pública com 
atuação na Comarca e na área na qual deva ser praticado o ato. 

§ 1º. Havendo impedimento, suspeição ou colidência de interesses por parte do destinatário ou 
destinatária, a petição e os documentos que a acompanham deverão ser por ele ou por ela remetidas, 
com brevidade, à Defensoria Pública com atuação conflitante ou, caso inexistente, à Defensoria Pública 
ou ao órgão designado pela Defensoria Pública-Geral para esta finalidade. 

§ 2º. Na hipótese do artigo 7º, inciso III, o peticionante deverá, no mesmo ato do protocolo, informar 
ao Juízo competente que a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina não atuará na demanda e 
requerer a nomeação de advogado dativo para acompanhamento processual do assistido. 

Art. 8º. A Defensoria Pública ou o órgão designado pela Defensoria Pública-Geral deverão proceder ao 
protocolo eletrônico da petição e encaminhar o comprovante do protocolo ao Setor de 
Peticionamento Integrado. 

Art. 9º. O Setor de Peticionamento Integrado deverá encaminhar comprovante do protocolo à 
Defensoria Pública do Estado de origem.  

CAPÍTULO IV 

DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS EM CARTAS PRECATÓRIAS DE OUTROS ESTADOS 

Art. 10. A Defensoria Pública com atribuição na unidade jurisdicional em que será realizada audiência 
deprecada por outro Juízo deverá acompanhar o ato na forma da Resolução CSDPESC nº 63/2016.  

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 11. Havendo fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, pertencerão e 
serão levantados pela instituição do Estado em que tramitar o processo. 

Art. 12. A listagem das Comarcas, áreas de atuação, unidades jurisdicionais de outros Estados 
atendidas pela Defensoria Pública da respectiva unidade federativa, formato de arquivos e capacidade 
de uploads do Sistema de Gestão Processual do Tribunal de Justiça de destino poderá ser consultada 
no site do CONDEGE.  

Art. 13. O Setor de Peticionamento integrado será instituído e mantido pela Defensoria Pública-Geral 
e deverá: 

I - manter atualizada listagem das Comarcas, áreas de atuação e unidades jurisdicionais de Santa 
Catarina atendidas pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, comunicando imediatamente 
ao CONDEGE qualquer alteração; 

II - compilar informações a respeito dos procedimentos necessários ao peticionamento eletrônico no 
Tribunal de Justiça de Santa Catarina, sobretudo formato de arquivo e capacidade de upload, 
comunicando imediatamente ao CONDEGE qualquer alteração.  

Art. 14. Os casos omissos serão decididos pela Corregedoria-Geral, assegurada possibilidade de 
recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, ao Conselho Superior. 

Art. 15. Esta Resolução entrará em vigor no prazo de 30 dias de sua publicação. 

Florianópolis/SC, 5 de julho de 2019.  

 



Conselho Superior 

Av. Rio Branco, 919 - Centro, Florianópolis - SC, 88015-205 

Fone: (48) 3665-6370; (48) 3665-6589 

ANA CAROLINA DIHL CAVALIN 
Presidente do CSDPESC 


