
Corregedoria-Geral da
Defensoria Pública do Estado

ORIENTAÇÕES EXTERNAS PARA PETICIONAMENTO INTEGRADO

(PARA MEMBROS DE OUTRAS UNIDADES FEDERATIVAS)

1. O que é o Peticionamento Integrado?

Trata-se de intercambio entre as Defensorias Pú� blicas do paí�s para facilitar o acesso a�

jústiça a�qúelas pessoas qúe residam em únidade da federaça�o distinta daqúela em qúe tramita

oú deva tramitar o processo júdicial de seú interesse. 

2. Quais as regras?

Todas as regras do Peticionamento Integrado esta�o previstas no Termo de Cooperaça�o

Te�cnica  n.  01/2021,  celebrado  pelo  Cole�gio  Nacional  de  Defensores  Pú� blicos-Gerais

(CONDEGE).  A  relaça�o  de  Defensorias  Pú� blicas  signata� rias  e  o  Termo  de  Cooperaça�o

encontram-se disponí�veis no site do CONDEGE:

http://www.condege.org.br/peticionamento.

3. Quais os requisitos de uma peça processual encaminhada para o Peticionamento

Integrado para protocolo em Goiás?

O Defensor Pú� blico solicitante devera�  elaborar a peça processúal de acordo com todas

as regras previstas no Termo de Cooperaça�o,  especialmente no qúe se refere a� s  segúintes

exigencias:

 3.1 A  petição  deverá  estar  concluída,  assinada  e  devidamente  instruída

(Cla�úsúlas  Qúarta  e  Oitava),  e  a  instrúça�o  compreende  a  comprovação  da

hipossuficiência, pois o TJGO tem entendimento súmúlado (Sú� múla 25), no sentido

de qúe “faz jús a�  gratúidade da jústiça a pessoa, natúral oú júrí�dica, qúe comprovar

súa impossibilidade de arcar com os encargos processúais.” 

Para  isso,  solicitamos,  contracheque  ou  extrato  de  benefício  previdenciário  e

CTPS. Caso esteja  desempregado(a), ou seja autônomo(a), enviar,  além da CTPS

comprovando na�o estar empregado, declaração de IRPF ou impressões de tela do

site  http://solúcoes.receita.fazenda.gov.br/servicos/consrest/atúal.app/paginas/

mobile/restitúicaomobi.asp,  extratos bancários dos últimos 3 meses,  de todas as
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contas bancárias que tiver em seu nome;  cópias de comprovantes de despesas

recorrentes,  e  que  demonstrem  efetivamente  os  gastos  cotidianos  da  parte;

declarações  de  clientes;  e  qúaisqúer  outros  documentos qúe  tenham  força

probante súficiente para a jústificar a concessa�o da benesse almejada.

 3.2 Todas  as  manifestaço� es  processúais  encaminhadas  para  protocolo  em  oútra

Unidade da Federaça�o devem consignar expressamente que o subscritor apenas

realizará  aquele  específico  ato,  constando,  tambe�m,  requerimento para  que  o

Juízo  processante  intime  a  Defensoria  Pública  do  Estado  onde  tramitam  os

autos ou outra Entidade conveniada para dar prossegúimento ao feito (Cla�úsúla

De�cima Primeira);

 3.3 O pedido relativo aos honorários de sucumbência deverá ser feito em favor

da Defensoria Pública do Estado em que o processo tramita  (Cla�úsúla Vige�sima

Primeira);

 3.4 Se  o  processo  for  físico,  a  assinatura  deverá  ser  aposta  de  forma

manuscrita, pois a assinatura digital impressa não possui validade. Em Goia� s, na�o

exigimos a petiça�o fí�sica,  pois enviamos as peças via protocolo integrado do TJGO,

acompanhadas de petiça�o de encaminhamento assinada pelo Corregedor-Geral. 

 3.5 Se o processo for digital, a petição e os documentos deverão estar salvos no

formato  .pdf,  devendo  ser  divididos  segúndo  a  capacidade  de  upload do  sistema

PJD/PROJUDI  qúe  e�  de  2 (dois)  megabytes.  Oú seja,  cada  arqúivo  devera�  ter  no

ma�ximo 2 megabytes;

 3.6 Os documentos deverão estar separados e nomeados conforme o seu tipo:

petiça�o;  carteira  de  identidade;  declaraça�o  de  hipossúficiencia;  comprovante  de

endereço, etc. Isso porqúe algúns Júí�zos, ao anexarmos todos os docúmentos em úm

ú� nico arqúivo, exigem súa reorganizaça�o.

3.7 Ale�m dessas exigencias, solicitamos, ainda, qúe, se possí�vel, sejam informados na

peça:

• o endereço completo com CEP da residência do(a) assistido(a);

• Telefone/WhatsApp e e-mail de contato do(a) assistido(a).
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4. Após  o  protocolo  da  peça  processual  encaminhada,  a  Corregedoria-Geral

acompanha os processos?

Na�o.  Nossa  atúaça�o  e�  restrita  ao  protocolo  das  peças  encaminhadas.  Oú  seja,

encaminhamos as peças para protocolo e nos encarregamos de garantir o seú protocolo oú

resposta  qúanto  a�  impossibilidade  de  efetiva� -lo.  Apo� s  o  protocolo,  na�o  acompanhamos  o

processo.  Tal  acompanhamento e�  feito pelo Defensor Pú� blico oú advogado(a) dativo(a) da

Comarca na qúal o processo tramite.

5. Há alguma restrição quanto às Comarcas em que o Peticionamento Integrado é

realizado?

Em  Goia� s,  protocolizamos  as  peças  em  todas  as  Comarcas,  mas  somente

conseguimos acompanhar  os processos  que  tramitam perante  Juízo  no qual  já  haja

membro da Instituição com atribuição para atuar. 

Atúalmente, temos únidades da Defensoria Pú� blica do Estado de Goia� s somente nas

Comarcas  de Goiânia,  Aparecida de Goiânia,  Anápolis  (somente na área de família),

Inhumas  e  Trindade.  Assim,  nas  demais  Comarcas,  é  requerida  a  nomeação  de

advogado(a) dativo(a) para o acompanhamento processual.

6. Para onde devo encaminhar uma peça processual para protocolo?

Em 2021 foi implantado o SID - Sistema Integrador das Defensorias Públicas, de

modo qúe todas as solicitaço� es de protocolo devem ser encaminhadas por meio desse canal.

7. É  possível  solicitar  cópias  de  processos  pelo  Peticionamento  Integrado?  Como

deve ser feito o pedido?

Sim.  Pore�m,  em  Goia� s,  consegúiremos  providenciar  co� pias  de  processos  fí�sicos

somente nos processos qúe tramitam em qúe Comarcas em qúe ha�  Defensor Pú� blico atúando,

as qúais esta�o listadas no to� pico 5. 

Ja�  se o processo for eletro nico, consegúimos emitir as co� pias independentemente da Comarca

onde os aútos tramitem, desde qúe na�o estejam sob segredo de jústiça.

Para solicitar cópias, você deverá:
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• Colher termo de declaração da parte atendida pela Defensoria a qúem a co� pia

interessara� ;

• Encaminhar  a  solicitação  por  meio  do  SID  -  Sistema  Integrador  das

Defensorias Públicas, anexando o termo de declaração e documento de identificação da

parte e  indicando todos os dados qúe estiverem ao seú dispor, especialmente:  nome das

partes, número do processo e Comarca na qúal o processo tramita oú tramitoú.

OBS:  Caso  o  processo  esteja  arquivado  é  necessária  a  confecção  de  petição  de

desarquivamento pelo membro solicitante.

Quaisquer dúvidas poderão ser dirimidas pelos seguintes canais:

E-mails: peticionamento-integrado@defensoria.go.def.br

Telefone da Corregedoria-Geral: (62) 3157-1093

CHECKLIST:

✔ Peça instrúí�da, inclúsive com comprovaça�o de hipossúficiencia;

✔ Consignaça�o de qúe o(a) súbscritor praticara�  somente esse ato;

✔ Pedido de intimaça�o da DPE local oú entidade conveniada para acompanhar o

processo;

✔ Pedido de honora� rios em favor da Defensoria de destino;

✔ Peça em pdf;

✔ Assinatúra do membro na peça;

✔ Docúmentos com ate�  2 megabytes.
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