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RESOLUÇÃO CSDPESC nº 7, de 7 de agosto de 2013 (7/2013) 

Publicada no DOESC 19.635, de 09.08.2013 

Disciplina o concurso de remoção na carreira de Defensor 
Público do Estado de Santa Catarina. 

Revogada pela Resolução CSDPESC nº 59/2016 

 

CONSIDERANDO 
a) A inamovibilidade dos Defensores Públicos, salvo se apenados com remoção compulsória, 

(art. 36 da LC 575/2012); 
b) A necessidade de regulamentar a remoção a pedidos dos Defensores Públicos, previstas 

nos artigos 37, 39 e 40 da LC 575/2012; 
c) A necessidade de garantir um tratamento justo e isonômico aos Defensores Públicos em 

efetivo exercício, no que tange às escolhas de vagas existentes no âmbito da DPE, no comparativo o 
provimento originário de vagas, 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - CSDPESC, no uso das 
atribuições que lhe confere o artigo 16, inciso I, da LC 575/2012 - à vista da autonomia administrativa 
conferida à DPE pela Constituição da República (art. 134, § 2º), Constituição Estadual (art. 104, § 1º) e 
Lei Complementar Estadual nº 575/2012 (art. 6º), por meio da presente, 

RESOLVE: 

Art. 1º. A remoção a pedido será sempre entre membros da mesma categoria da carreira. 

Art. 2º. A remoção a pedido dar-se-á mediante concurso de remoção. 

Art. 3º. Antes da publicação do edital de remoção, a Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas 
– GEPES fará publicar a convocação dos defensores interessados para, no prazo improrrogável de 03 
(três) dias, apresentar os requerimentos de averbação de tempo de serviço público, a fim de poder a 
contagem de tempo ser utilizada como critério de desempate, na forma do artigo 39, § 1º, da LC 
575/2012. 

Art. 4º. Após a publicação do edital de remoção, com a lista de antiguidade dos defensores 
participantes, não será mais possível a qualquer dos interessados requerer a averbação de tempo de 
serviço público para o fim concorrer ao certame a que se referir o edital. 

Art. 5º. A remoção a pedido far-se-á mediante requerimento ao Defensor Público-Geral, nos 15 
(quinze) dias seguintes à publicação no Diário Oficial do aviso de existência de vaga. 

§ 1º. Findo o prazo fixado neste artigo e havendo mais de um candidato à remoção, será removido o 
mais antigo na categoria e, ocorrendo empate, sucessivamente, o mais antigo na carreira, no serviço 
público do Estado, no serviço público em geral, o mais idoso e o mais bem classificado no concurso 
para ingresso na Defensoria Pública. 

§ 2º. Ao Defensor Público removido será paga uma ajuda de custo equivalente a 50% (cinquenta por 
cento) do subsídio pago ao Defensor Público da Terceira Categoria, sendo-lhe assegurado 15 (quinze) 
dias de trânsito, prorrogáveis até 30 (trinta) dias, mediante justificativa, a critério do Defensor Público-
Geral. 

§ 3º. A ajuda de custo tratada no parágrafo anterior poderá ser paga apenas uma única vez por 
exercício financeiro, independente do número de remoções a que o Defensor Público for submetido. 

Art. 6º. A remoção precederá o preenchimento da vaga por merecimento. 
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Art. 7º. Declarada a vacância do cargo, no prazo de até 60 (sessenta) dias o Defensor Público-Geral 
fará publicar no Diário Oficial do Estado o edital de remoção, contendo os critérios do certame. 

Art. 8º. O Defensor Público interessado em participar deverá formalizar sua inscrição através de 
requerimento, em formulário próprio, dirigido ao Defensor Público-Geral e encaminhado 
eletronicamente à Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, no prazo do Edital. 

§ 1º. Entende-se como interessado o Defensor Público que desejar o preenchimento da vaga 
relacionada no edital ou que decorrer da vacância por remoção – VPR. 

§ 2º. Entende-se a vacância por remoção - VPR como aquela decorrente da remoção do Defensor 
Público participante pela escolha da vaga oferecida no edital. 

Art. 9º. O Defensor interessado em concorrer à remoção, mesmo no caso de não ser oferecida vaga 
para a localidade pretendida, deverá proceder sua inscrição na modalidade vacância por remoção 
(VPR). 

Art. 10. O edital designará a realização de sessão pública na qual o Defensor Público-Geral decidirá 
acerca das remoções a serem operadas. 

Art. 11. A sessão pública observará o seguinte:  

I - Obedecida a ordem de que trata o artigo 39, § 1º, da LC 575/2012, serão apresentadas as vagas 
existentes à escolha dos presentes. 

II - À medida que o Defensor Público participante escolhe a vaga para remoção, a vaga decorrente do 
seu preenchimento passa a ser oferecida aos próximos da lista e assim por diante, até que não existam 
mais candidatos interessados. 

III - Ao final da audiência o Defensor Público-Geral proclamará o resultado dos pedidos de remoção. 

IV - Da decisão proferida caberá recurso ao Conselho Superior da Defensoria Pública. 

§ 1º. A decisão de manejar recurso contra a decisão proferida pelo Defensor Público-Geral deverá ser 
manifestada de forma inequívoca até o encerramento da sessão pública, devendo constar na ata da 
sessão, sob pena de preclusão. 

§ 2º. A apresentação das razões recursais deverá se dar no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a data 
da realização da sessão pública, com preenchimento de formulário próprio dirigido ao Defensor 
Público-Geral e encaminhado eletronicamente à Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas 
(gepes@defensoria.sc.gov.br). 

Art. 12. Decidida a remoção pelo Defensor Público Geral e na ausência de recurso, será publicado o 
resultado do concurso de remoção no DOE. 

Art. 13. Havendo recurso(s) da decisão de que trata o artigo anterior, no prazo de até 05 (cinco) dias o 
Conselho Superior decidirá sobre os mesmos, fazendo publicar a seguir o resultado do(s) recurso(s) no 
Diário Oficial. 

Art. 14. O Defensor Público participante poderá apresentar desistência do certame até o final da 
audiência pública, antes da proclamação do resultado. 

Art. 15. O Defensor Público-Geral terá o prazo de até 90 (noventa) dias publicar a portaria de remoção 
no Diário Oficial, momento a partir do qual fluirá o prazo de que trata o art. 3º, § 2º, desta resolução. 

Art. 16. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Florianópolis/SC, 7 de agosto de 2013. 

 
 

mailto:gepes@defensoria.sc.gov.br


 Conselho Superior 

Av. Rio Branco, 919 - Centro, Florianópolis - SC, 88015-205 

Fone: (48) 3665-6370; (48) 3665-6589 

IVAN CESAR RANZOLIN 
Presidente do CSDPESC 


