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PUBLICAÇÕES CONSELHO SUPERIOR 

 
 
RESOLUÇÃO CSDPESC nº 122, de 03/03/2023 (122/2023) 
Cria o Regimento Interno da Ouvidoria-Geral da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina e dá 
outras providências 
O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso 
de suas atribuições, previstas na Lei Complementar nº 575, de 2 de agosto de 2012, 
CONSIDERANDO, a necessidade de regulamentar as normas previstas no artigo 8ª, inciso II, item IV, 
da Lei Complementar nº 575, de 2 de agosto 2012 e Resolução CSDPESC nº 95/2018, quanto à 
implementação da Ouvidoria-Geral da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina; 
CONSIDERANDO, o artigo 37, § 3º, I, da Constituição Federal; 
CONSIDERANDO, que a sociedade civil organizada constitui-se enquanto mecanismo de construção 
de políticas públicas da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, nos termos do art. 4º, XXII, da 
Lei Complementar nº 80/94; 
CONSIDERANDO, que a Lei nº 11.448/2007 alterou o art. 5º da Lei da Ação Civil Pública, passando a 
ter efetiva atuação nos diversos setores da sociedade, na defesa da ordem jurídica, da democracia e 
dos interesses individuais dos(as) mais vulneráveis, hipossuficientes de recursos; 
CONSIDERANDO, a necessidade de assegurar o direito à informação, qualidade e controle dos serviços 
oferecidos pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina; 
CONSIDERANDO, a importância de facilitar o acesso dos cidadãos e cidadãs, aos serviços prestados, 
por meio de canal específico para atendimento de sugestões, denúncias, críticas, elogios, informações 
e acompanhamento da atuação da Defensoria Pública em Santa Catarina; 
CONSIDERANDO, ser fundamental a participação popular, por meio dos cidadãos e cidadãs, na 
proposição de ações e políticas para melhoria dos serviços prestados pela Defensoria Pública do Estado 
de Santa Catarina; 
CONSIDERANDO, que a Ouvidoria-Geral da Defensoria Pública o Estado de Santa Catarina tem a 
função de promover e ampliar o acesso à justiça à população, esclarecendo dúvidas sobre os serviços 
prestados e recebendo sugestões para a melhoria destes, além de estabelecer parcerias com a 
sociedade civil para a concretização dos direitos coletivos e da justiça social, nos termos do artigo 5º da 
Constituição Federal; RESOLVE: 
CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 1º. A Ouvidoria-Geral é órgão auxiliar da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, de 
acompanhamento da fiscalização da atividade funcional dos(as) seus(suas) membros(as) e 
servidores(as), de promoção da qualidade dos serviços prestados pela Instituição, com vistas a orientar, 
transmitir informações e colaborar no aprimoramento das atividades desenvolvidas pela Defensoria 
Pública do Estado de Santa Catarina, servindo de canal de comunicação direta com o público em geral, 
bem como na articulação com as demais Ouvidorias do Sistema de Justiça brasileiro. 
Art. 2º. O(a) Ouvidor(a)-Geral, no exercício de sua atividade finalística, é livre para expressar suas 
manifestações e sugestões de melhorias, atuando em regime de cooperação com os demais órgãos da 
Defensoria Pública. 
CAPÍTULO II 
DAS ATRIBUIÇÕES DA OUVIDORIA-GERAL E DO(A) OUVIDOR(A)-GERAL 
Art. 3º. Compete ao(à) Ouvidor(a)-Geral coordenar a Ouvidoria-Geral, praticando todos os atos 
administrativos a ela referentes e representando-a junto à sociedade e ao Estado. 
Art. 4º. O(A) Ouvidor(a)-Geral será escolhido(a) pelo Conselho Superior, dentre cidadãos e cidadãs de 
reputação ilibada, não integrantes da Carreira, indicados(as) em lista tríplice formada pela sociedade 
civil, para mandato de 2 (dois) anos, permitida 1 (uma) recondução. 
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§ 1º. A forma de elaboração da lista tríplice é regida pela Resolução CSDPESC nº 90, de 4 de maio de 
2018; 
§ 2º. O(A) Ouvidor(a)-Geral será nomeado(a) pelo(a) Defensor(a) Público(a)-Geral do Estado; e 
§ 3º. O cargo de Ouvidor(a)-Geral será exercido em regime de dedicação exclusiva, vedada qualquer 
outra atividade remunerada, salvo o magistério. 
Art. 5º. A Defensoria Pública-Geral assegurará a estrutura administrativa necessária ao funcionamento 
da Ouvidoria-Geral da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina após definição, por meio de 
manifestação, do Conselho Superior, mediante proposta do(a) Ouvidor(a)-Geral. 
Art. 6º. Compete à Ouvidoria-Geral as seguintes atribuições: 
I - receber e encaminhar à Corregedoria-Geral representação contra membras, membros, servidores e 
servidoras, da Defensoria Pública, oportunizada a manifestação prévia; 
II - propor aos órgãos de administração superior da Defensoria Pública medidas e ações que visem à 
consecução dos princípios institucionais e ao aperfeiçoamento dos serviços prestados; 
III - elaborar e divulgar relatório semestral de suas atividades, que conterá também as medidas 
propostas aos órgãos competentes e a descrição dos resultados obtidos; 
IV - participar, com direito a voz, do Conselho Superior da Defensoria Pública; 
V - promover atividades de intercâmbio com a sociedade civil; 
VI - estabelecer meios de comunicação direta entre a Defensoria Pública e a sociedade para receber 
sugestões e reclamações, adotando as providências pertinentes e informando os resultados aos(às) 
interessados(as); 
VII - contribuir para a disseminação das formas de participação popular no acompanhamento e na 
fiscalização da prestação dos serviços realizados pela Defensoria Pública; 
VIII - manter contato permanente com os vários órgãos da Defensoria Pública, estimulando-os a atuar 
em permanente sintonia com os direitos dos(as) usuários(as); e 
IX - coordenar a realização de pesquisas periódicas e produzir estatísticas referentes ao índice de 
satisfação da população assistida, divulgando os resultados. 
§ 1º. As representações podem ser apresentadas por qualquer pessoa, inclusive membras e membros, 
servidoras e servidores, da Defensoria Pública, de entidade ou órgão público; 
§ 2º. Antes de realizar o encaminhamento à Corregedoria-Geral na forma do inciso I do presente artigo, 
deverá ser observado o art. 11 desta Resolução; e 
§ 3º. O relatório previsto no inciso III deverá ser encaminhado à Corregedoria-Geral e dada ciência aos 
membros e membras do Conselho Superior até o dia 30 do mês seguinte ao término do semestre. 
CAPÍTULO III 
DA METODOLOGIA E FLUXOS DE ATENDIMENTO 
Art. 7º. As manifestações dirigidas à Ouvidoria poderão ser feitas pessoalmente ou por meio dos canais 
de comunicação eletrônicos e telefônicos. 
§ 1º. Não serão admitidos expedientes acobertados pelo anonimato; 
§ 2º. No caso de denúncias anônimas, o(a) denunciante será informado(a), se possível, sob o direito ao 
sigilo, bem como sobre a possibilidade de realizar representação na Corregedoria-Geral; 
§ 3º. Nos casos em que o(a) Ouvidor(a)-Geral se declarar impedido(a), a manifestação será 
encaminhada ao(à) Corregedor(a)-Geral; 
§ 4º. As manifestações dirigidas à Ouvidoria, serão assim classificadas: 
I - elogio; 
II - sugestão; 
III - reclamação; 
IV - informações sobre serviços; e 
V - representação de infrações funcionais. 
§ 5º. Os meios de comunicação com a Ouvidoria informarão aos(às) usuários(as) que suas 
manifestações devem ser feitas de forma clara e objetiva, com o máximo de informações e, se for 
possível, com apresentação de documentos comprobatórios. 
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Art. 8º. Todos os expedientes formalmente encaminhados à Ouvidoria serão registrados em banco de 
dados e formarão procedimentos numerados sequencialmente. 
§ 1º. Quando se tratar de manifestação verbal, a Ouvidoria deverá providenciar a redução a termo; 
§ 2º. O(A) interessado(a) será informado(a), para fins de acompanhamento, do número do protocolo 
recebido pela respectiva manifestação na Ouvidoria; e 
§ 3º. A todos os procedimentos que tratarem da conduta, funcional ou privada, de defensor público, 
defensora pública, servidor ou servidora será observado dever de sigilo. 
Art. 9º. Registrado e autuado o procedimento o(a) Ouvidor(a)-Geral decidirá fundamentadamente: 
I - arquivar de plano, caso a matéria seja manifestamente improcedente, não tenha relevância para a 
Defensoria Pública, ou reclame providências incompatíveis com as possibilidades legais da Ouvidoria; 
e 
II - avaliar a procedência dos elogios, sugestões, reclamações, informações sobre serviços, 
representações de infrações funcionais ou quaisquer manifestações relativas a membros, membras, 
servidores e servidores da Defensoria Pública, encaminhando-as ao(à) Corregedor(a)-Geral para as 
providências cabíveis, ou ao(à) Defensor(a) Público(a)-Geral, se relativas à Corregedoria-Geral. 
§ 1º. No cumprimento do inciso II, a Ouvidoria-Geral, primeiramente, entrevistará o(a) reclamante para 
levantamento de todos os dados e informações para o esclarecimento do fato, reduzindo a termo as 
declarações; 
§ 2º. Após, será oportunizada manifestação do(a) Defensor(a) Público(a) acerca do fato no prazo de 15 
(quinze) dias, contados da data do recebimento do expediente, solicitando sua manifestação; e 
§ 3º. Nas hipóteses de encaminhamento do feito a órgão da Defensoria Pública, deverá o(a) seu(sua) 
responsável informar à Ouvidoria as providências adotadas. 
Art. 10. O prazo para resposta final ao cidadão ou cidadã será de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual 
período, mediante justificativa a ser enviada. 
Parágrafo único. Sempre que necessário serão solicitados esclarecimentos ou informações 
complementares para o prosseguimento de demandas, concedendo-se o prazo de 15 (quinze) dias para 
resposta, após o qual o atendimento será finalizado e a manifestação arquivada de ofício. 
Art. 11. Em todas as situações de manifestações, a Ouvidoria-Geral da Defensoria Pública do Estado 
de Santa Catarina deverá, sempre que possível, utilizar de mecanismos de aproximação e mitigação de 
conflitos, de forma a atender os cidadãos e cidadãs com urbanidade e civilidade, devendo utilizar 
linguagem acessível e inclusiva, visando a compreensão do atendimento e o exercício da cidadania. 
Art. 12. Todas as manifestações, de acordo com a classificação, comporão relatório específico, que 
será divulgado semestralmente, contendo as medidas propostas e resultados obtidos, a fim de auxiliar 
no aprimoramento da atuação da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina. 
CAPÍTULO IV 
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 
Art. 13. Aplicam-se a Lei nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985 e a Lei Complementar Estadual nº 491, 
de 20 de janeiro de 2010 ao(à) Ouvidor(a)-Geral. 
Parágrafo único. O(A) Ouvidor(a)-Geral residirá no município de sua lotação, aplicando-se no que 
couber a Resolução CSDPESC nº 78/2018. 
Art. 14. A entrega do relatório referente às atividades do segundo semestre do ano de 2022, deverá 
ocorrer conjuntamente e no mesmo prazo daquele que trata do primeiro semestre de 2023. 
Art. 15. Os prazos previstos nesta resolução computar-se-ão somente em dias úteis. 
Art. 16. Esta Resolução entrará em vigor a partir de sua publicação. 
Florianópolis/SC, 9 de março de 2023. 
 
RENAN SOARES DE SOUZA 
Presidente do CSDPESC 
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MANIFESTAÇÃO CSDPESC nº 203, de 03/03/2023 (203/2023) 
O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso 
de suas atribuições legais e nos termos da decisão proferida na 164ª Sessão Ordinária, ocorrida em 3 
de março de 2023, AUTORIZA, excepcionalmente, a prorrogação do prazo para indicação e a escolha 
do Defensor Público Fernando Morsch, como representante da ADEPESC, para integrar o Grupo de 
Trabalho objeto da Manifestação CSDPESC nº 200/2023, cuja composição não será mais passível de 
modificação quantitativa, ratificando-se todos os atos até então por ele praticados. 
Florianópolis/SC, 9 de março de 2023. 
 
RENAN SOARES DE SOUZA 
Presidente do CSDPESC 
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PUBLICAÇÕES ÓRGÃOS AUXILIARES 
 
 
ATOS GERÊNCIA DE CONTRATOS 
 
 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - EXTRATO RESULTADO DE 
LICITAÇÃO. A Subdefensora Pública-Geral comunica o resultado do Pregão Eletrônico nº 0041/2022. 
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de computadores, monitores, notebooks 
acompanhados de “dock station”, teclados e mouses para atender as necessidades da Defensoria 
Pública do Estado de Santa Catarina. Itens 1 e 3: Empresa: Athenas Automação LTDA, CNPJ: 
01.425.676/0003-51; Valor total registrado: R$ 814.550,00. Item 2: Empresa: Microtécnica Informática 
LTDA, CNPJ: 01.590.728/0007-79; Valor total registrado: R$ 192.651,25. Itens 4 e 5: fracassados. 
Processo SGP-e: DPE 1329/2022. Dayana Luz – Subdefensora Pública-Geral. 
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