
ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

Processo n.: 0003640-11.2019.8.24.0710

CONVÊNIO N. 153/2019

Convênio que entre si celebram o PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO
DE SANTA CATARINA e a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
DE SANTA CATARINA.

O PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA,  estabelecido  na
Rua  Álvaro  Millen  da  Silveira,  208,  Centro,  Florianópolis/SC,  inscrito  no  CNPJ  sob  o   n.
83.845.701/0001-59,  doravante  denominado  PJSC,  neste  ato  representado  por  seu  Presidente,
Desembargador RODRIGO COLLAÇO,  e a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA, sediada à Avenida Othon Gama D’Eça, 677, Edifício The Office Avenida, 3° andar, Centro,
Florianópolis/SC,  inscrita  no CNPJ n.  16.867.676/0001-17,  doravante denominada DPE/SC,  neste  ato
representada  pela  Defensora  Pública-Geral,  Senhora  ANA CAROLINA DIHL CAVALIN,  resolvem
celebrar o presente convênio,  em decorrência do Processo n.  0003640-11.2019.8.24.0710, mediante as
cláusulas a seguir.

DO OBJETO

Cláusula  primeira. Constitui  objeto  do  presente  convênio  a  operacionalização  do
pagamento dos honorários advocatícios, periciais ou assistenciais designados judicialmente em benefício
dos abrangidos pela assistência judiciária gratuita ou justiça gratuita, com recursos do Fundo de Acesso à
Justiça (FAJ).

DA EXECUÇÃO

Cláusula segunda. O PJSC operacionalizará o pagamento de honorários advocatícios,
periciais ou assistenciais aos profissionais que atuarem em favor dos beneficiários da assistência judiciária
gratuita ou justiça gratuita, cujo fato gerador tenha ocorrido antes de 21 dezembro de 2018, de acordo com
os valores previstos na Resolução n. 5/2019 do Conselho da Magistratura.

Parágrafo único. Considera-se fato gerador a data:

I - do trânsito em julgado da sentença ou do acórdão, quando se tratar de honorários de
advogado que tenha atuado como patrono durante todo o processo;

II - da prática de ato isolado para o qual o advogado foi designado;
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III - do término do prazo para que as partes se manifestem sobre o laudo, quando se tratar
de honorários periciais; e

IV - da confirmação da prestação de serviço de tradutores ou intérpretes pela autoridade
judiciária.

Cláusula  terceira.  O  PJSC  abrirá  crédito  orçamentário  com  recursos  do  superávit
financeiro oriundo dos repasses efetuados pelo Fundo de Reaparelhamento da Justiça - FRJ em favor do
Fundo de Acesso à Justiça - FAJ, apurado no balanço patrimonial da DPE/SC do exercício financeiro de
2018.

Cláusula  quarta.  A  DPE/SC  repassará  ao  FRJ  o  saldo  financeiro  oriundo  das
transferências realizadas por este em favor do FAJ, referentes à vigência da Lei Complementar Estadual n.
723/2018.

Parágrafo único. O saldo financeiro compreenderá, além dos valores repassados ao FAJ
pelo FRJ, as receitas de aplicações financeiras.

Cláusula quinta. A fixação do valor dos honorários observará o disposto na tabela do
anexo único da Resolução n. 5/2019 do Conselho da Magistratura.

Cláusula  sexta.  As  demais  especificidades  operacionais  serão  contempladas  em  ato
normativo interno do PJSC.

DO PRAZO DA VIGÊNCIA

Cláusula sétima. Este convênio terá vigência até o adimplemento integral das despesas
de que trata a cláusula segunda ou até que os recursos transferidos sejam exauridos, o que ocorrer primeiro.

DA ALTERAÇÃO

Cláusula oitava. A alteração de quaisquer das disposições estabelecidas neste convênio
somente se reputará válida se tomada nos termos da lei e, expressamente, em aditivo, que ao presente se
aderirá.

DA RESILIÇÃO

Cláusula nona. O PJSC ou a DPE/SC poderão, a qualquer tempo, resilir o convênio por
mútuo acordo,  ou por meio de denúncia,  em notificação por escrito,  com antecedência mínima de 30
(trinta) dias, pelo não cumprimento de qualquer uma de suas cláusulas, pela falta de interesse em sua
manutenção ou por força de lei que o torne material ou formalmente impraticável.

DA PUBLICAÇÃO
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Cláusula  décima.  O PJSC  e  a  DPE/SC  providenciarão  a  publicação  do  extrato  do
presente convênio e de seus aditivos, se ocorrerem, nos respectivos órgãos oficiais de divulgação dos atos
processuais e administrativos, nos termos do parágrafo único do art. 61 da Lei n. 8.666/1993.

DA LEGISLAÇÃO

Cláusula décima primeira. Este convênio se rege pelas disposições expressas na Lei n.
8.666/1993, nas Leis Complementares Estaduais n. 188/1999, n. 723/2018 e n. 730/2018, na Resolução n.
5/2019 do Conselho da Magistratura,  nas Resoluções do Conselho Nacional de Justiça,  em especial  a
Resolução  n.  232,  bem como pelos  preceitos  de  direito  público,  aplicando-se-lhe,  supletivamente,  as
disposições de direito privado.

Parágrafo único. Os casos omissos serão resolvidos mediante mútuo entendimento entre
as partes.

DO FORO

Cláusula décima segunda.  Fica eleito o Foro da Comarca da Capital,  com renúncia
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para nele serem dirimidas dúvidas oriundas
deste convênio.

E, por estarem acordes, os convenentes assinam este instrumento.

Documento assinado eletronicamente por Ana Carolina Dihl Cavalin, Usuário Externo, em
02/09/2019, às 13:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO TOLENTINO DE CARVALHO COLLACO,
PRESIDENTE, em 02/09/2019, às 17:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjsc.jus.br/verificacao informando o
código verificador 2484425 e o código CRC 1440F1FF.
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