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RECOMENDAÇÃO COGER Nº. 02, DE 24 DE MAIO DE 2019. 

Recomenda aos membros e servidores da 
Defensoria Pública do Estado de Santa 
Catarina acerca do atendimento de 
assistidos por meio de mandato outorgado 
por procuração escrita e estabelece outras 
diretrizes 

A CORREGEDORIA-GERAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 
SANTA CATARINA, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 14, Incisos IX e 
XI, da Lei Complementar nº 575, de 02 de agosto de 2012, e: 

CONSIDERANDO a incumbência legal da Corregedoria-Geral da Defensoria 
Pública de orientar a atividade funcional de seus Membros, expedindo 
recomendações sobre matéria afeta à sua atribuição, nos termos do artigo 105, inciso 
IX e XI, da Lei Complementar federal nº. 80, de 12 de janeiro de 1994 e do artigo 12, 
caput, da Lei Complementar estadual nº. 575, de 02 de agosto de 2012; 

CONSIDERANDO que é função institucional da Defensoria Pública a 
promoção da mais ampla defesa dos direitos fundamentais dos seus assistidos, 
abrangendo seus direitos individuais, coletivos, sociais, econômicos culturais e 
ambientais, nos termos do artigo 4º, inciso X, da Lei Complementar Federal nº 80/94 
e da Lei Complementar Estadual nº 575/2012; 

CONSIDERANDO que são direitos dos assistidos da Defensoria Pública a 
qualidade e eficiência no atendimento, conforme o art. 4º-A., II, da Lei Complementar 
Federal nº 80/94; 

CONSIDERANDO o item 34 das 100 regras de Brasília sobre Acesso à Justiça 
das Pessoas em Condição de Vulnerabilidade, que estabelece: “Propiciar-se-ão 
medidas para a simplificação e divulgação dos requisitos exigidos pelo ordenamento 
para a prática de determinados actos, a fim de favorecer o acesso à justiça das 
pessoas em condição de vulnerabilidade, e sem prejuízo da participação de outras 
instâncias que possam coadjuvar no exercício de acções na defesa dos direitos destas 
pessoas”; 

CONSIDERANDO a possibilidade legal de outorgar mandato a outrem, 
conforme disposto nos artigos 653 e 654 do Código Civil; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 5º, Incisos II, IV, IX, XI, da Lei nº 
13.460/2017, a qual estabelece como diretriz para os agentes públicos a presunção 
de boa-fé do usuário, a vedação de exigências, obrigações, restrições e sanções não 
previstas na legislação, a vedação de exigência de reconhecimento de firma, salvo 
em caso de dúvida de autenticidade, e a eliminação de formalidades e de exigências 
cujo custo econômico ou social seja superior ao risco envolvido; 

CONSIDERANDO a vigência da Lei nº 13.726/2018 que no art. 1º, estabelece 
que os atos procedimentais dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios devem suprimir ou simplificar formalidades ou exigências 
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desnecessárias ou superpostas, cujo custo econômico ou social, tanto para o erário 
como para o cidadão seja superior ao eventual risco de fraude; 

RECOMENDA-SE aos membros e servidores da Defensoria Pública do 
Estado de Santa Catarina o seguinte: 

Art. 1º. É dispensado aos usuários do serviço de assistência jurídica da 
Defensoria Pública a exigência de procuração pública, exceto se houver lei que exija 
para ato específico. 

Art. 2º. A procuração por instrumento particular deve ser escrita quando 
destinada à solicitação do serviço de assistência jurídica da Defensoria Pública do 
Estado de Santa Catarina. 

Art. 3º. É dispensada a exigência de reconhecimento de firma na procuração, 
devendo o responsável pelo recebimento dos documentos confrontar a assinatura 
constante do da procuração outorgada com o documento de identidade do signatário 
daquela. 

Art. 4º. É dispensada a exigência de autenticação de cópia de procuração, 
devendo o responsável realizar comparação entre original e aquela. 

Art. 5. É dispensada a exigência que a procuração escrita contenha poderes 
específicos para atuação perante a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, 
exceto em casos em que a lei exija. 

Art. 6º. A declaração de hipossuficiência pode ser assinada tanto pelo 
outorgante quanto pelo outorgado. 

Parágrafo único. A declaração de hipossuficiência deve se referir à condição 
financeira do outorgante. 

Art. 7º. É vedada a exigência de prova relativa a fato que já houver sido 
comprovado pela apresentação de outro documento válido. 

Art. 8º. Os setores de triagem dos Núcleos Regionais da Defensoria Pública 
do Estado de Santa Catarina deverão ter a disposição modelo de procuração e de 
declaração de hipossuficiências com o fito de entregar aos usuários do serviço de 
assistência jurídica gratuita quando necessário. 

§1º. Nas hipóteses em que a lei exigir poderes específicos para determinada 
providência de interesse do usuário de assistência jurídica gratuita é incumbência do 
órgão de execução com atribuição fornecer modelo de procuração ao usuário do 
serviço de assistência jurídica gratuita. 

§2º. Será encaminhado memorando com modelos sugestivos de procuração 
e de declaração de hipossuficiência. 

Art. 9º. Esta Recomendação deverá ser remetida aos Membros da Defensoria 
Pública do Estado de Santa Catarina mediante Memorando-Circular, devendo ser 
publicada no Diário Oficial Eletrônico. 

Gabinete da Corregedoria-Geral, em Florianópolis, aos 24 dias do mês de 
maio de 2019. 
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THIAGO BURLANI NEVES 
Corregedor-Geral 



RESOLUÇÃO Nº 10/GAB/DGPC/SSP/2019
Dispõe sobre o afastamento do policial civil.
O DeLegaDO-geraL Da POLÍCia CiViL do Estado de Santa 
Catarina, no uso de suas atribuições legais, em especial o art. 106 
da Constituição do Estado de Santa Catarina e o art. 23 da Lei 
Complementar nº 55, de 29 de maio de 1992,
CONSiDeraNDO o inciso VI do art. 54 do Decreto nº 4.141, de 
23 de dezembro de 1977;
CONSiDeraNDO a segurança jurídica, o devido processo legal, 
o contraditório e a ampla defesa como princípios basilares da vida 
em sociedade;
reSOLVe:
Art. 1º O afastamento do policial civil previsto nos artigos 29 e 
224 do Estatuto da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, de 
28 de julho de 1986, e o afastamento disposto no art. 76 da Lei 
Complementar nº 491, de 20 de janeiro de 2010, quando conside-
rados necessários, serão determinados por Portaria baixada pelo 
Corregedor da Polícia Civil, devidamente fundamentada.
Parágrafo único. Incumbirá à Corregedoria encaminhar  cópia da 
portaria de afastamento ao Setor de Gestão de Pessoas da Polícia 
Civil, para conhecimento, publicação e demais providências.
Art. 2º O afastamento a que se refere o artigo anterior deverá ser 
comunicado imediatamente ao Delegado-Geral da Polícia Civil.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Florianópolis, 27 de maio de 2019.
PAULO NORBERTO KOERICH
Delegado-Geral da Polícia Civil

Cod. Mat.: 607013

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR/SC

PORTARIA Nº 188, de 27/05/2019.
DeSigNar, com base na atribuição de competência delegada 
pelo art. 7º da Lei Complementar nº 381, de 07 de maio de 2007, 
os servidores, JORGE DA SILVA PROSDÓCIMO, matrícula nº 
920.246-3, FABIANO COMELLI GERENT, matrícula nº 921.521-2, 
HUGO KOERICH BURIN, matrícula nº 928.342-0, como membros 
titulares, e como suplentes RAFAEL COMELLI GERENT, matrícula 
nº 925.817-5 e ANA LUIZA MACCARI, matrícula nº 926.645-3. Sob 
a presidência do primeiro, e na sua ausência, a do segundo, para 
comporem a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, no âmbito 
da Secretaria de Estado da Segurança Pública - Polícia Militar/SC, 
pelo período de 01 (um) ano, a contar de 27/05/2019, cessando os 
efeitos da Portaria nº 075/PMSC/2019. (D.O.E 20.957).

Carlos Alberto de Araújo Gomes Júnior
Coronel PM – Comandante Geral da PMSC

Cod. Mat.: 606850

eSPÉCie: Termo de Convênio nº PMSC23168/2019 PartÍCiPeS: 
Sociedade Educacional de Santa Catarina - SOCIESC e o Estado 
de Santa Catarina, através da Polícia Militar do Estado de Santa 
Catarina. OBJetO: Concessão de descontos no valor das mensa-
lidades dos cursos de curta duração, graduação e pós graduação 
Lato Senso oferecidos pela Convenente aos benefi ciários. Pra-
ZO e VigÊNCia: Indeterminado, a contar da data de publicação 
deste extrato no DOE. Data: Florianópolis, 28 de maio de 2019. 
SigNatÁriOS: Mário Thomé, pela SOCIESC, e Carlos Alberto 
de Araújo Gomes Júnior, pela PMSC.

Cod. Mat.: 607018

eSPÉCie: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº 003/2017. Par-
tÍCiPeS: Município de Maravilha e a Polícia Militar do Estado de 
Santa Catarina. OBJetO: Altera o item I, da letra “b”, da cláusula 
segunda. VigÊNCia: a contar da data de publicação deste extrato 
no DOE. Data: Florianópolis, 28 de maio de 2019. SigNatÁriOS: 
Rosimar Maldaner, pelo Município, e Carlos Alberto de Araújo 
Gomes Júnior, pela PMSC.

Cod. Mat.: 607021

eSPÉCie: Termo de Convênio nº PMSC28150/2019. PartÍCiPeS: 
Município de Sombrio e a Polícia Militar do Estado de Santa Cata-
rina. OBJetO: Manutenção do serviço de policiamento ostensivo 
motorizado no município. PraZO e VigÊNCia: 5 anos, a contar da 
data de publicação deste extrato no DOE. Data: Florianópolis, 28 
de maio de 2019. SigNatÁriOS: Zênio Cardoso, pelo Município, 
e Carlos Alberto de Araújo Gomes Júnior, pela PMSC.

Cod. Mat.: 607027

atO nº 022, de 27/05/2019.
NOMear, com fundamento legal nos artigos 9 e 10, da Lei Estadual 
nº 6.745/85, c/c o artigo 6º, I, da Lei Complementar Estadual nº 
575/12, o candidato abaixo relacionado, aprovado no II Concurso 
Público para os cargos de Analista Jurídico e Técnico Administrativo 
da Defensoria Pública de Santa Catarina, Edital 001-2017 publicado 
no Diário Ofi cial nº 20.659 de 21/11/2017 (Processo SGP-e DPE 
234/2019 – EDPE210196), para o provimento do cargo efetivo de 
Técnico Administrativo da Defensoria Pública de Santa Catarina:
técnico administrativo:

Nº Nome região insc.
01 Graciele Wargenowsky R2 - Norte 45508933462-3
A vaga oferecida por meio do presente ato para o cargo de Técnico 
Administrativo está disposta para Joinville. A data da posse se 
dará no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação deste 
ato. Florianópolis, 27 de maio de 2019. ANA CAROLINA DIHL 
CAVALIN. Defensora Pública-Geral.

Cod. Mat.: 606842

reCOMeNDaÇÃO COger Nº. 02, De 24 De MaiO De 2019.
Recomenda aos membros e servidores da Defensoria Pública do 
Estado de Santa Catarina acerca do atendimento de assistidos por 
meio de mandato outorgado por procuração escrita e estabelece 
outras diretrizes
A COrregeDOria-geraL Da DefeNSOria PÚBLiCa DO 
eStaDO De SaNta CatariNa, no uso das atribuições que lhe 
confere o Artigo 14, Incisos IX e XI, da Lei Complementar nº 575, 
de 02 de agosto de 2012, e:
CONSIDERANDO a incumbência legal da Corregedoria-Geral 
da Defensoria Pública de orientar a atividade funcional de seus 
Membros, expedindo recomendações sobre matéria afeta à sua 
atribuição, nos termos do artigo 105, inciso IX e XI, da Lei Comple-
mentar federal nº. 80, de 12 de janeiro de 1994 e do artigo 12, caput, 
da Lei Complementar estadual nº. 575, de 02 de agosto de 2012;
CONSIDERANDO que é função institucional da Defensoria Pública 
a promoção da mais ampla defesa dos direitos fundamentais 
dos seus assistidos, abrangendo seus direitos individuais, cole-
tivos, sociais, econômicos culturais e ambientais, nos termos do 
artigo 4º, inciso X, da Lei Complementar Federal nº 80/94 e da Lei 
Complementar Estadual nº 575/2012;
CONSIDERANDO que são direitos dos assistidos da Defensoria 
Pública a qualidade e efi ciência no atendimento, conforme o art. 

4º-A., II, da Lei Complementar Federal nº 80/94;
CONSIDERANDO o item 34 das 100 regras de Brasília sobre 
Acesso à Justiça das Pessoas em Condição de Vulnerabilidade, 
que estabelece: “Propiciar-se-ão medidas para a simplifi cação e 
divulgação dos requisitos exigidos pelo ordenamento para a prática 
de determinados atos, a fi m de favorecer o acesso à justiça das 
pessoas em condição de vulnerabilidade, e sem prejuízo da par-
ticipação de outras instâncias que possam coadjuvar no exercício 
de ações na defesa dos direitos destas pessoas”;
CONSIDERANDO a possibilidade legal de outorgar mandato a 
outrem, conforme disposto nos artigos 653 e 654 do Código Civil;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 5º, Incisos II, IV, IX, XI, 
da Lei nº 13.460/2017, a qual estabelece como diretriz para os 
agentes públicos a presunção de boa-fé do usuário, a vedação 
de exigências, obrigações, restrições e sanções não previstas na 
legislação, a vedação de exigência de reconhecimento de fi rma, 
salvo em caso de dúvida de autenticidade, e a eliminação de 
formalidades e de exigências cujo custo econômico ou social seja 
superior ao risco envolvido;
CONSIDERANDO a vigência da Lei nº 13.726/2018 que no art. 1º, 
estabelece que os atos procedimentais dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios devem suprimir ou 
simplifi car formalidades ou exigências desnecessárias ou super-
postas, cujo custo econômico ou social, tanto para o erário como 
para o cidadão seja superior ao eventual risco de fraude;
reCOMeNDa-Se aos membros e servidores da Defensoria Pública 
do Estado de Santa Catarina o seguinte:
art. 1º. É dispensado aos usuários do serviço de assistência jurídica 
da Defensoria Pública a exigência de procuração pública, exceto 
se houver lei que exija para ato específi co.
art. 2º. A procuração por instrumento particular deve ser escrita 
quando destinada à solicitação do serviço de assistência jurídica 
da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina.
art. 3º. É dispensada a exigência de reconhecimento de fi rma 
na procuração, devendo o responsável pelo recebimento dos 
documentos confrontar a assinatura constante do da procuração 
outorgada com o documento de identidade do signatário daquela.
art. 4º. É dispensada a exigência de autenticação de cópia de 
procuração, devendo o responsável realizar comparação entre 
original e aquela.
art. 5. É dispensada a exigência que a procuração escrita contenha 
poderes específi cos para atuação perante a Defensoria Pública 
do Estado de Santa Catarina, exceto em casos em que a lei exija.
art. 6º. A declaração de hipossufi ciência pode ser assinada tanto 
pelo outorgante quanto pelo outorgado.
Parágrafo único. A declaração de hipossufi ciência deve se referir 
à condição fi nanceira do outorgante.
art. 7º. É vedada a exigência de prova relativa a fato que já houver 
sido comprovado pela apresentação de outro documento válido.
art. 8º. Os setores de triagem dos Núcleos Regionais da Defenso-
ria Pública do Estado de Santa Catarina deverão ter a disposição 
modelo de procuração e de declaração de hipossufi ciências com 
o fi to de entregar aos usuários do serviço de assistência jurídica 
gratuita quando necessário.
§1º. Nas hipóteses em que a lei exigir poderes específi cos para 
determinada providência de interesse do usuário de assistência 
jurídica gratuita é incumbência do órgão de execução com atri-
buição fornecer modelo de procuração ao usuário do serviço de 
assistência jurídica gratuita.
§2º. Será encaminhado memorando com modelos sugestivos de 
procuração e de declaração de hipossufi ciência.
art. 9º. Esta Recomendação deverá ser remetida aos Membros da 
Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina mediante Memo-
rando-Circular, devendo ser publicada no Diário Ofi cial Eletrônico.
Gabinete da Corregedoria-Geral, em Florianópolis, aos 24 dias do 
mês de maio de 2019. tHiagO BurLaNi NeVeS, Corregedor-geral

Cod. Mat.: 606848
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