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RESOLUÇÃO CSDPESC nº 40, de 29 de outubro de 2015 (40/2015)  

Publicada no DOESC nº 20.175, de 03.11.2015 

Dispõe sobre o pagamento da indenização pela utilização 
de veículo próprio para os Defensores Públicos e adota 
outras providências.  

 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - CSDPESC, no uso das 
atribuições que lhe confere o artigo 16, inciso I, da LCE 575/2012, visando a disciplinar o sobre o 
pagamento da indenização pela utilização de veículo próprio para os Defensores Públicos, 
CONSIDERANDO: 

a) A publicação da Lei 16.737, de 21 de outubro de 2015, no DOE nº 20.169, de 22 de outubro 
de 2015; 

b) Que a Lei 16.737, de 21 de outubro de 2015 estendeu aos Defensores Públicos a referida 
indenização, que já era paga aos Auditores Fiscais e Procuradores do Estado, com previsão legal 
contida no inciso VIII, do § 2º, do artigo 1º da Lei nº 7.881, de 22 de novembro de 1989; 

c) Que a Lei 16.737/15 dispôs expressamente, no seu artigo 1º, que a referida indenização é 
dedica “observados o critério e limite único estabelecidos nos termos da regulamentação própria”; 

d) Que a regulamentação própria para o pagamento da indenização de que trata a Lei nº 
7.881, de 22 de novembro de 1989, já se encontra regulamentada por meio das normas contidas no 
Decreto nº 663, de 19 de setembro de 2000, Decreto nº 4.606, de 06 de fevereiro de 1990, Decreto nº 
1.210, de 12 de dezembro de 1991, Decreto nº 4.131, de 22 de dezembro de 1993, Decreto nº 4.691, 
de 26 de julho de 1994 e Decreto nº 1.512, de 25 de julho de 2000; 

e) Que no âmbito da Defensoria Pública as resoluções do Conselho Superior são a simetria 
do que decretos do Poder Executivo são para a administração direta, autárquica e fundacional; por 
meio do presente, RESOLVE: 

Art. 1º. A indenização de que trata a Lei 16.737/15 se presta a indenizar as despesas pelo uso de veículo 
próprio em serviço, nos deslocamentos para os órgãos do Poder Judiciário, situados nas Comarcas da 
sede de lotação do Defensor Público e nas contíguas e circunvizinhas. (Revogado pela Resolução 
CSDPESC n° 99/2019) 

Parágrafo único. Aplica-se a indenização também aos deslocamentos em serviço para as atividades de 
inspeção e atendimento nos estabelecimentos prisionais, órgãos do Poder Executivo e Legislativo e 
representação da Defensoria Pública em comissões e eventos.  (Revogado pela Resolução CSDPESC n° 
99/2019) 

Art. 2º. O valor da indenização, seu critério e limite único, é aquele definido nos termos da 
regulamentação própria, adotada para a Lei nº 7.881, de 22 de novembro de 1989. (Revogado pela 
Resolução CSDPESC n° 99/2019) 

 Art. 3º. A indenização não se incorporará ao subsídio para quaisquer finalidades, em especial para o 
pagamento do adicional constitucional de férias e não poderá ser paga nos períodos de férias, licenças, 
aposentadorias, pensão, disponibilidade ou contribuição previdenciária do Defensor Público. 
(Revogado pela Resolução CSDPESC n° 99/2019) 

Art. 4º. Para os deslocamentos não abrangidos pelo artigo 1º desta resolução, os Defensores Públicos 
poderão requerer a inscrição de veículo particular, de sua propriedade, para utilização quando das 
viagens em serviço. 
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§ 1º. Somente será permitida a inscrição de veículos adequados ao serviço a ser prestado, em boas 
condições de trafegabilidade, a ser aferida pela Gerência de Apoio Judiciário – GEAJU. 

§ 1°. Somente será permitida a inscrição de veículos adequados ao serviço a ser prestado, em boas 
condições de trafegabilidade, atestada pelo próprio interessado. (Redação dada pela Deliberação 
CSDPESC nº 1/2016) 

§ 2º. O pedido de inscrição, de iniciativa do interessado, será redigido ao Diretor Geral Administrativo 
da Defensoria, a quem competirá a apreciação, instruindo-o com:  

I - fotocópia do documento de propriedade do veículo; 

I - fotocópia do documento de propriedade do veículo e da carteira nacional de habilitação; (Redação 
dada pela Deliberação CSDPESC nº 1/2016) 

II - declaração, isentando o Estado de Santa Catarina de responsabilidade civil, em qualquer hipótese, 
pelos encargos decorrentes da propriedade e utilização do veículo e atestando as boas condições de 
trafegabilidade.  

II - declaração, isentando o Estado de Santa Catarina de responsabilidade civil, em qualquer hipótese, 
pelos encargos decorrentes da propriedade e utilização do veículo. (Redação dada pela Deliberação 
CSDPESC nº 1/2016) 

Art. 5º. Para o pagamento da indenização de que trata o artigo anterior será necessário que o 
deslocamento tenha sido previamente autorizado pelo Defensor Público Geral ou por quem lhe 
detenha a devida delegação. 

Parágrafo único. Os pedidos de indenização fundados no artigo 4º desta resolução, que não contarem 
com a autorização de que trata o caput serão sumariamente indeferidos.  

Art. 6º. Não caberá à Fazenda Pública Estadual qualquer responsabilidade pelo desgaste, depreciação, 
danos causados aos veículos, ou a terceiros, em razão da utilização nos termos desta Resolução.  
(Revogado pela Resolução CSDPESC n° 99, de 9 de maio de 2019) 

Art. 7º. O ressarcimento das importâncias despendidas pelos Defensores Públicos para os casos do 
artigo 4º, sob a forma de indenização, correrá à conta da dotação própria da Defensoria Pública do 
Estado ou do Fundo de Reaparelhamento da Defensoria Pública – FEADES, devendo o requerente: 

I - apresentar a autorização de viagem; 

II - apresentar cópia do termo de audiência ou relatório das atividades exercidas no local de destino; 

III - indicar a quilometragem percorrida, as localidades atingidas e o veículo utilizado. 

§ 1º. A indenização a que se refere o caput deste artigo será efetuada tomando-se por base o menor 
preço do litro da gasolina, vigente na data da viagem, para venda ao consumidor na Capital do Estado, 
à razão de ¼ (um quarto), por quilômetro rodado. 

§ 1º. A indenização a que se refere o caput deste artigo será efetuada tomando-se por base o menor 
preço do litro da gasolina, vigente na data da viagem, para venda ao consumidor na Capital do Estado, 
a ser verificada pela Gerência de Apoio Judiciário (GEAJU), à razão de 1/4 (um quarto), por quilômetro 
rodado, acrescido das despesas com pedágio, se for o caso. (Alterado pela Deliberação CSDPESC n° 
1/2016) 

§ 2º. Para calcular a quilometragem percorrida, usar-se-á o mapa do Departamento de Estradas de 
Rodagem 

§ 2°. Para calcular a quilometragem percorrida, usar-se-á o mapa do Departamento Estadual de 
Infraestrutura - DEINFRA. (Redação pela Deliberação CSDPESC n° 1/2016) 
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§ 3°. O valor das despesas com pedágio constará do requerimento de indenização pelo interessado e 
será apurado mediante a apresentação do respectivo documento fiscal (cupom fiscal ou fatura do 
serviço). (Incluído pela Deliberação CSDPESC n° 1/2016) 

§ 4°. Não gerará direito a indenização das despesas de locomoção com veículo particular os 
deslocamentos que se derem para municípios distantes até 25 (vinte e cinco) quilômetros da sede de 
exercício ou lotação, nos termos constantes no mapa do Departamento Estadual de Infraestrutura 
DEINFRA. (Incluído pela Deliberação CSDPESC n° 1/2016) 

Art. 8º. Compete à Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas – GEPES a coleta do valor 
apurado e mensalmente fornecido pela Secretaria de Estado da Fazenda, bem como assim a sua 
inserção na folha de pagamento em rubrica própria, obedecendo à classificação legal de verba 
indenizatória. (Revogado pela Resolução CSDPESC n° 99/2019) 

Art. 9º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 21 de 
outubro de 2015, data da entrada em vigor da Lei 16.737/15. 

Florianópolis/SC, 14 de outubro de 2016. 

 

IVAN CESAR RANZOLIN 
Presidente do CSDPESC 


