
Corregedoria Geral da Defensoria

Consulta CGDP nº 002/18

Goiânia, 14 de março de 2018

Consulente: Ana Carolina Leal de Oliveira

Assunto:  Consulta  por e-mail  sobre  possibilidade  de  protocolo  de  ações  em causa
própria no Juizado Especial utilizando o cadastro do PROJUDI

Trata-se de consulta por e-mail formulada nos seguintes termos: “é possível
protocolar no meu cadastro de PROJUDI ações em causa própria no Juizado Especial, eu
mesma serei a autora em face das empresas CLARO e AZUL. Ressalto que não usarei
timbre ou logo da DPGO, e ao final assinarei meu nome com meu cpf, o cargo constará
apenas na qualificação inicial. Assim, somente utilizarei meu cadastro do PROJUDI para
viabilizar o protocolo das petições, nada mais da Defensoria Pública será utilizado”.

Inicialmente,  é  necessário  fixar  algumas  premissas:  1)  aos  defensores
públicos  é  vedado  a  advocacia  “fora  das  atribuições”  (art.  134,  §  1º  da  Constituição
Federal;  art.  130,  I,  da  Lei  Complementar  Federal  n.  80/1994;  art.  159,  I,  da  Lei
Complementar Estadual n. 130/2017); 2) nos juizados especiais cíveis a assistência por
advogado(a) é dispensável nas causas de até 20 salários mínimos, conforme inteligência do
art. 9º da Lei 9.099/95; 3) O cadastro no Projudi, que não se confunde com o cadastro para
obtenção de um certificado digital  (A1 ou A3), somente é permitido a advogados(as) e
membros da Defensoria Pública, não sendo possível que qualquer pessoa o faça, pois nele
constam tais informações, seja do vínculo com a OAB ou do vínculo com a Defensoria
Pública.

Nos  Juizados  Especiais  Cíveis  da  Comarca  de  Goiânia,  atualmente,  as
petições  iniciais  são reduzidas  a  termo pela  Central  de Atermação ou,  quando levadas
prontas, são escaneadas e dão origem ao processo eletrônico.

Um(a) advogado ou defensor(a) público(a) pode se valer do seu cadastro no
Projudi para fins de protocolo diretamente no sistema, o que não caracteriza em ato de
advocacia, na medida em que a impossibilidade de cadastro no Projudi por qualquer pessoa
é  uma  limitação  feita  pelo  próprio  Tribunal  de  Justiça,  tendo  em  vista  que  seria
perfeitamente possível que se criasse um link para que qualquer pessoa com certificado
digital pudesse efetuar o protocolo eletrônico de uma petição junto ao Juizado Especial
Cível, levando em consideração que se trata de um mero ato de registro e autuação de uma
petição para ser processada no Judiciário. Se isso é possível ser feito com a petição física
impressa  (qualquer  pessoa  pode  entregá-la  no  balcão  para  fins  de  protocolo),  não  há
motivos idôneos para a limitação na forma eletrônica.
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Em outras  palavras,  não  há  como  distinguir,  substancialmente,  o  ato  de
entregar  uma  petição  física  num balcão  para  fins  de  registro  e  autuação  do  protocolo
eletrônico de uma petição digital, razão pela qual entendo que não há óbice para que uma
defensora  ou  defensor  público  protocole  uma petição  eletrônica  nos  juizados  especiais
cíveis em causas de até 20 salários mínimos valendo-se do seu cadastro do PROJUDI,
sendo vedado, somente, recorrer da sentença, em vista do disposto no art. 41, § 2º, Lei
9.099/95.

De  qualquer  modo,  não  verifico,  no  que  foi  exposto,  motivos  para  a
identificação como defensor(a) público(a) na qualificação do(a) autor(a) da petição inicial,
o que pode ser interpretado como se atuasse no exercício do cargo, razão pela qual sugiro
que se evite colocar essa informação, ressalvada a necessidade de mencionar esse dado
característico  para  fundamentar  a  causa  de  pedir,  local  que  reputo  adequado  para  sua
inserção.

LUIZ HENRIQUE SILVA  ALMEIDA
- Defensor Público Corregedor-Geral -
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