
Corregedoria Geral da Defensoria

Consulta CGDP nº 003/18

Goiânia, 06 de junho de 2018

Consulente: Giovana Figueiredo Leite

Assunto:  Consulta  por e-mail  sobre  a  responsabilidade no ajuizamento de  ações  e
gerenciamento de atos do PROJUDI de defensora em substituição a membro afastado

Trata-se  de consulta  por  e-mail  formulada  nos  seguintes  termos:
“Considerando a minha atuação provisória junto à 6ª Defensoria Pública Especializada
de Atendimento Inicial, embasada na Portaria de nº 210/2018 - Gabinete DPG, solicito
esclarecimentos quanto ao limites de minha atuação, notadamente em relação às petições
iniciais  pendentes  de  ajuizamento,  e  cujos  termos  de  declaração  foram  colhidos
anteriormente à minha designação, bem como no que tange às emendas de iniciais, com
destaque para a partir de qual "data de início" do sistema projudi a ação é de minha
responsabilidade”.

Em atenção à consulta formulada, esclareço que são de responsabilidade da
consulente o ajuizamento de ações cuja documentação completa seja entregue ao órgão em
que está designada (6ª Defensoria Pública Inicial da Capital) após a data de início da sua
designação, em 28/05/2018 (Portaria 201/2018 - GABINETE), bem como a prática de atos
processuais (ex. emenda à inicial) decorrentes de intimações lançadas no sistema Projudi
do titular nos 5 (cinco) dias úteis  que antecederam seu afastamento,  seja por férias ou
afastamento para o exercício de mandato em entidade de classe.

Tal conclusão é possível ser extraída conjugando-se a Consulta CON-CSDP
n. 008/2016 e o art. 39, §1º, da Resolução n. 043/2017, que teve sua redação esclarecida
pela Consulta CON-CSDP n. 011/2018.

Com efeito, na Consulta CON-CSDP n. 008/2016, o Conselho Superior da
Defensoria Pública do Estado de Goiás deliberou que o “ajuizamento da ação compete ao
Defensor Público com atribuição na data em que todos os documentos foram entregues
para a Instituição, possibilitando o peticionamento”. 

Tal deliberação é complementada pelo disposto no art. 39, §1º, da Resolução
n.  043/2017,  que  dispõe  que  "Nos  casos  de  licença,  férias  ou  outro  afastamento,  o
substituto  é  responsável  pelos  atos  com  prazos  iniciados  durante  todo  o  período  de
substituição, bem como por aqueles iniciados nos 5 (cinco) dias úteis que antecederam o
afastamento do titular”, bem como eventuais hipóteses de emergência/urgência (§2º). E
tem-se por “prazos iniciados” a data em que “a intimação é expedida, ou seja, ‘lançada’ na
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tela  do  Sistema  Eletrônico/PROJUDI  do  titular,  e  não  quando  da  efetiva  leitura  da
intimação, voluntária ou automática”.

LUIZ HENRIQUE SILVA  ALMEIDA
- Defensor Público Corregedor-Geral -
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