
DEFENSORIA PUBLICA GERAL DE MATO GROSSO DO SUL

Corregedoria-Geral

OF. CIRCULAR-CGDP/003/2015

Campo Grande, 4 de marc;;ode 2015.

Excelentissimo( a) Defensor( a) Publico( a),

Comunicamos que em 27 de fevereiro ultimo foi lavrado 0- 10 Termo Aditivo

ao Acordo de Mutua Cooperac;;ao celebrado em 18 de outubro de 2013 entre as Defensorias

Pliblicas dos Estados, visando 0 peticionamento integrado e 0 intercambio de

informac;;6es.

Segue, em anexo, c6pia do inteiro teor do documento firmado, para que

Yossa Excelencia tenha conhecimento das novas regras disciplinadoras de aludida

atividade.

Colocamo-nos a disposic;;aopara eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Corregedor-Geral da Defensoria Publica

Gabinete da Corregedoria-Geral da Defensoria Publica Geral do Estado - Fone 3318-2525 - Fax 3318-553
Av. Des. Jose Nunes da Cunha, Bloco 4- Parque dos Poderes - CEP 79031-902 - Campo Grande -MS

www.defensoria.ms.gov.br

http://www.defensoria.ms.gov.br


1Q TERMO ADITIVO AO ACORDO DE MUTUA COOPERA<';:AO

CELEBRADO EM 18 DE OUTUBRO DE 2013 ENTRE AS

DEFENSORIAS PUBLICAS DOS ESTADOS SIGNATARIAS PARA A

CRIA<';:AO E INSTITUI<.;:AO DE PROCEDIMENTOS A SEREM

ADOTADOS VISANDO A ATUA<.;:AO INTEGRADA E 0

INTERCAMBIO DE INFORMA<';:OES, GARANTINDO A

ASSISTENCIA JURIDICA INTEGRAL AOS NECESSITADOS.

As DEFENSORIAS PUBLICAS DOS ESTADOS, neste ate representadas

por seus Defensores Publicos Gerais, abaixo nominados, no uso de suas atribui<;:5es:

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar os procedimentos a serem adotados

pelos Defensores Publicos na defesa de cidadaos material mente carentes que necessitem da

pratica de atos judiciais em Juizos ou Tribunais de Unidade Federativa diversa do Estado de seu

domidlio;

CONSIDERANDO que a integralidade da assistencia jurfdica prestada pelas Defensorias

Publicas nao deve se restringir aos limites territoriais do respectivo Estado;

CONSIDERANDO os prindpios institucionais da unidade, indivisibilidade e

independencia funcional que regem as Defensorias Publicas da Uniao, dos Estados, do Distrito

Federal e dos Territorios;

CONSIDERANDO que a virtualiza<;:ao de processos ainda nao se ultimou em todos os

Juizos e Tribunais do Pais, de modo que em alguns Estados da Federa<;:ao0 Poder Judiciario

processa suas a<;:5estanto em meio fisico quanto na forma digitalizada;

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar procedimentos de mutua colaborac;:ao

tanto para processos fisicos quanto para processos digitais;



CONSIDERANDO que nem todos os membros das Defensorias Publicas da Uniao, dos

Estados, do Distrito Federal e dos Territorios possuem cadastro em todos os Jurzos e Tribunais

virtualizados do Pars;

CONSIDERANDO que ha Estados da Federac,:ao em que 0 peticionamento e sobretudo

a intimac,:ao dos Defensores Publicos em processo eletronicos sao limitados a Comarca de

atuac,:aoe cadastro na plataforma digital do Poder Judiciario;

CONSIDERANDO tambem que nao ha Unidades da Defensoria Publica em todas as

comarcas do Pars;

CONSIDERANDO finalmente a clausula oitava do termo de cooperac,:ao celebrado em

18 de outubro de 2013 entre as Defensorias Publicas dos Estados signatarias para a criac,:ao e

instituic,:ao de procedimentos a serem adotados visando a atuac,:ao integrada e 0 intercambio

de informac,:6es, garantindo a assistencia jurfdica integral aos necessitados, a qual preve a

possibilidade de sua alterac,:ao mediante termo aditivo.

RESOLVEM celebrar 0 presente Termo Aditivo, com 0 seguinte conteudo:

CLAUSULA PRIMEIRA

Constitui objeto deste Termo Aditivo a alterac,:ao e 0 aperfeic,:oamento

dos procedimentos que deverao ser adotados pelas Defensorias Publicas-Gerais signatarias,

visando a atuac,:ao integrada em casos cujos interessados residam em Unidade da Federac,:ao

distinta daquela em que tramita ou deva tramitar 0 processo judicial de seu interesse.

CLAUSULA SEGUNDA

Cada Defensoria Publica-Geral devera indicar enderec,:o frsico e

eletronico espedfico para a atividade de que trata 0 presente Termo Aditivo, os quais serao

disponibilizados em campo proprio do portal do CONDEGE.



Paragrafo (mico. Sera tambem de responsabilidade de cada Defensoria

Publica-Geral compilar informa~5es acerca dos procedimentos necessarios ao cadastro e

peticionamento eletr6nico perante 0 Tribunal do Estado respectivo e envia-Ias ao CONDEGE,

em ate trinta dias apos a adesao ao presente Termo Aditivo, para disponibiliza~ao em campo

proprio de seu portal.

CLAUSULA TERCEIRA

Nos casas de demandas processadas digitalmente, antes de solicitado

o auxflio da Defensoria Publica do Estado onde tramita 0 processo, a Defensoria Publica da

Unidade Federativa de residencia do cidadao interessado devera esgotar as tentativas de

cadastro e peticionamento direto no sistema informatizado do respectivo Tribunal de Justi~a.

Nos casas de demandas processadas em autos ffsicos, antes de solicitado 0 auxflio da

Defensoria Publica do Estado onde tramita 0 processo, a Defensoria Publica da Unidade

Federativa de residencia do cidadao interessado devera diligenciar se na Comarca de

distribui~ao e/ou protocolo existe representa~ao da Defensoria Publica solicitada.

Paragrafo unico. Para fins do disposto no caput desta clausula, a

Defensoria Publica do Estado competente para 0 processamento da demanda prestara todo 0

suporte necessario ao cadastramento do membro da Defensoria Publica do Estado de

residencia do cidadao interessado no sistema informatizado do respectivo Tribunal de Justi~a,

bem como a identifica~ao das Comarcas sem representa~ao e os orgaos nao providos.

CLAUSULA QUARTA

Os membros da Defensoria Publica que, no exercfcio de suas

atribui~5es funcionais, atenderem pessoa que pretenda ingressar com a~ao judicial em outra

Unidade da Federa~ao, deverao encaminhar, se 0 processamento da demanda se verificar por

meio ffsico, a manifesta~ao conclufda e assinada, devidamente instrufda, para a Defensoria

Solicitada, no endere~o ffsico disponibilizado no portal do CONDEGE.



Paragrafo primeiro. Na hip6tese do caput desta clausula, se digital a

processamento da demanda, a Defensor Publico responsavel pelo atendimento do cidadao

interessado em ingressar com demanda judicial em outra Unidade Federativa devera

diligenciar se sera posslvel que a Defensoria Solicitada efetue a distribui<;:ao eletronica da a<;:ao

na comarca competente para a seu julgamento.

Paragrafo Segundo. Se posslvel a distribui<;:ao, a Defensor Publico

solicitante devera encaminhar, pela via eletronica, peti<;:ao inicial assinada e digitalizada,

acompanhada de todos as documentos indispensaveis ao aforamento da demanda.

Paragrafo Terceiro. Recebida a peti<;:ao inicial, acompanhada dos

documentos que a instruem, a Defensoria Solicitada podera recusar-se a distribul-la

digitalmente, desde que a fa<;:afundamentadamente e em razao dos motivos expressamente

previstos em suas respectivas leis de organiza<;:ao au normativa interna, ficando responsavel

pela ado<;:aode outras medidas eventualmente cablveis em defesa dos interesses do cidadao,

desde que passive!.

CLAuSULA QUINTA

Os membros da Defensoria Publica que, no exercfcio de suas

atribui<;:6es funcionais, atenderem pessoa materialmente carente que pretenda praticar atos

de defesa em a<;:aojudicial que tramita em outra Unidade da Federa<;:ao,deverao encaminhar,

se a processamento da demanda se verificar par meio fisico, a manifesta<;:ao conclulda e

assinada, devidamente instruida, para a Defensoria Solicitada, no endere<;o fisico

disponibilizado no portal do CONDEGE.

Paragrafo Primeiro. A manifesta<;ao referida no caput devera ser

entregue na Defensoria Publica solicitada com no minima dez dias de antecedencia do prazo

fatal para a pratica do ato.

Paragrafo Segundo. Na hip6tese do caput desta clausula, se digital a

processamento da demanda, a Defensor Publico responsavel pelo atendimento do cidadao

interessado em praticar atos de defesa em a<;:aojudicial que tramita em outra Unidade da

Federa<;ao devera diligenciar se sera passivel que a Defensoria Solicitada efetue a protocolo

eletronico da peti<;:aona comarca competente para a seu julgamento.



Paragrafo Terceiro. Se possivel 0 protocolo, 0 Defensor Publico

solicitante devera encaminhar, pela via eletronica, manifestac;:ao processual assinada,

digitalizada e devidamente instruida.

Paragrafo Quarto. Recebida a manifestac;:ao e os documentos que a

deverao acompanhar, a Defensoria Solicitada podera recusar-se a protocoliza-Ia digitalmente,

desde que 0 fac;:afundamentadamente e em razao dos motivos expressamente previstos em

suas respectivas leis de organizac;:ao ou normativa interna, ficando responsavel pela adoc;:ao de

outras medidas eventualmente cabiveis em defesa dos interesses do cidadao.

CLAuSULA SEXTA

Todas as manifestac;:oes processuais elaboradas e subscritas por

Defensor Publico de um Estado que devem ser protocoladas em outra Unidade Federativa

devem consignar expressamente que 0 subscritor apenas realizara aquele especffico ato,

constando tambem requerimento de que 0 juizo processante intime a Defensoria Publica do

Estado onde tramitam os autos para dar continuidade ao feito, por intermedio de Defensor

Publico ou entidade conveniada, segundo sua organizac;:ao interna.

CLAuSULA SETIMA

A Defensoria Publica solicitada tem 0 prazo de trinta dias para informar

ao Defensor Publico solicitante as medidas adotadas em favor do cidadao interessado na

pratica do ate judicial.

CLAUSULA OITAVA

Havendo fixac;:ao de honorarios sucumbenciais em favor da Defensoria

Publica, serao eles levantados pela Instituic;:ao do Estado em que tramita 0 processo.



CLAuSULA NONA

Competira as Defensorias Publicas-Gerais solicitadas determinar,

segundo sua respectiva organiza<;:ao interna, 0 orgao de execu<;:ao que devera adotar as

medidas solicitadas em favor de cidadao materialmente carente que reside em outro Estado

da Federa<;:ao.

CLAUSULA DECIMA

Ficam revogadas as disposi<;:6es em contra rio e as disposi<;:6es nao

ratificadas no presente Termo Aditivo constantes do termo de coopera<;:ao celebrado em 18 de

outubro de 2013 entre as Defensorias Publicas dos Estados signatarias para a cria<;:ao e

institui<;:ao de procedimentos a serem adotados visando a atua<;:ao integrada e 0 intercambio

de informa<;:6es, garantindo a assistencia jurfdica integral aos necessitados.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA

o presente Termo Aditivo entrara em vigor 30 (trinta) dias apos sua

assinatura e vigera por 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogado no caso de haver

interesse de seus partfcipes pela sua continuidade.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA

Este Termo Aditivo podera ser modificado durante a sua vigencia, de

comum acordo entre os partfcipes, vedada a altera<;:ao de seu objeto.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA

Este Termo Aditivo podera ser denunciado pelos partfcipes a qualquer

tempo, mediante notifica<;:6es por escrito, com antecedencia mfnima de 60 (sessenta) dias.

CLAUSULA DECIMA QUARTA

o controle e a fiscaliza<;:ao do presente ajuste ficarao sob a

responsabilidade das Defensorias Publicas Estaduais signatarias.



CLAUSULA DECIMA QUINTA

Para a execu<;:ao do objeto do presente Termo Aditivo nao havera

qualquer transferencia de recursos entre os partfcipes

CLAUSULA DECIMA SEXTA

A qualquer momenta outras Defensorias Publicas eventualmente nao

signatarias do presente termo poderao dele fazer parte, solicitando sua adesao mediante

manifesta<;:ao escrita da Defensoria Publica-Geral endere<;:ada a secreta ria do CONDEGE.

CLAUSULA DECIMA SETIMA

E por estarem justas e de acordo, as Defensorias Publicas interessadas

firmam 0 presente Termo Aditivo em tres vias de igual forma e conteudo, perante as

testemunhas abaixo nomeadas e assinadas, para que produza seus juridicos e legais efeitos.

Sao Paulo, 27 de fevereiro de 2015.

DEFENsORIA PUBLICA DO ESTADO DO ACRE DEFENsORIA PUBLICA DO ESTADO DE

ALAGOAs

DEFENsORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAPA DEFENsORIA PUBLICA DO EsTADO DA BAHIA

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO

AMAZONAS

DEFENsORIA PUBLICA DO E5TADO DO PIAU!



DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO CEARA

DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO

SANTO

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE GOlAS

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO

MARANHAO

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO MA TO

GROSSO

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO MATO

GROSSO DO SUL

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS

GERAIS

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE

PERNAMBUCO

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE

RONDONIA

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO

GRANDE DO NORTE

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO

GRANDE DO SUL

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO DE

JANEIRO

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RORAIMA

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO SANTA

CATARINA



DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO sAo
PAULO DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO

TOCANTINS

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO SERGIPE

Testemunhas:

Nome:

RG nQ:

Nome:

RG nQ:


