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RESOLUÇÃO CSDPESC n° 20, de 12 de março de 2014 (20/2014) 

Publicada no DOESC nº 19.819, de 20.05.2014 

Regulamenta a avaliação do estágio probatório dos 
Defensores Públicos do Estado de Santa Catarina.  

Revogada pela Resolução CSDPESC nº 89/2018 

 

O CONSELHO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, com fundamento 
legal no art. 16, I, da Lei Complementar 575 de 02 de agosto de 2012, exercendo o poder normativo 
no âmbito da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, RESOLVE estipular as normas a serem 
observadas na avaliação do estágio probatório dos Defensores Públicos do Estado.  

Art. 1°. Estágio Probatório é o período de 03 (três) anos durante o qual o Defensor Público estará 
sujeito à avaliação dos requisitos necessários à sua confirmação na carreira. Parágrafo único - A 
confirmação ou não do Defensor Público em estágio probatório na carreira decorrerá de decisão do 
Conselho Superior da Defensoria Pública, ouvida, sempre, a Corregedoria Geral, cujo relatório 
conclusivo deverá ser fundamentado, observando-se, ainda, o disposto nas respectivas normas e leis 
complementares.  

Art. 2°. O estágio probatório terá início, automaticamente, no dia em que o Defensor Público entrar 
no exercício de suas funções. Parágrafo único - Não estará isento do referido estágio o Defensor 
Público que já tenha sido submetido a estágio probatório ou experimental em qualquer outro cargo.  

Art. 3º. Na avaliação do estágio probatório, serão observados, notadamente: 

I - aproveitamento no curso de preparação à carreira; 

II - dedicação e fiel cumprimento das funções inerentes ao seu cargo; 

III - idoneidade moral;  

IV - conduta, pública e particular, compatível com a dignidade do cargo;  

V - disciplina, eficiência, pontualidade e assiduidade no desempenho de suas funções;  

VI - produtividade, presteza e segurança nas manifestações processuais;  

VII - atuação extrajudicial.  

Art. 4°. Visando à apuração dos requisitos referidos no art. 3° desta Resolução, a atuação funcional dos 
Defensores Públicos será acompanhada pela Comissão de Estágio Probatório - CEPRO, constituída pelo 
Presidente e por Defensores Públicos estáveis, sem prejuízo de suas atribuições, funcionando estes 
como relatores.  

§ 1º. Os Defensores Públicos interessados em integrar a CEPRO poderão se inscrever, no prazo 
estabelecido, e dentre os inscritos o Corregedor-Geral designará os membros para comporem a 
CEPRO, em quantidade proporcional ao número de defensores em estágio probatório.  

§ 2º. É vedada a participação dos membros do Conselho Superior da Defensoria Pública na CEPRO-
DPE, salvo na condição de Presidente. 

Art. 5°. A Presidência da CEPRO será exercida pelo Corregedor-Geral da Defensoria Pública. 

Parágrafo único - Nas faltas, ausências ou no impedimento do Corregedor-Geral, presidirá a CEPRO o 
seu substituto legal, e na falta deste, o relator mais antigo na carreira.  
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Art. 6°. Os relatores, ao aceitarem o múnus da CEPRO, dele só poderão afastar-se mediante 
manifestação fundamentada dirigida ao Corregedor-Geral, desde que em dia com os trabalhos afetos 
à comissão do estágio probatório.  

§ 1º. Os relatores da CEPRO referidos no caput do artigo 4° desta Resolução poderão ser dispensados, 
a qualquer tempo, por decisão fundamentada de seu Presidente ou do Conselho Superior da 
Defensoria Pública, este em grau de recurso.  

§ 2º. É considerado de relevante serviço à Instituição o desempenho da função de Relator da CEPRO, 
quando exercida por período superior a 12 (doze) meses, contínuo ou descontínuo.  

Art. 7°. Os relatores da CEPRO serão empossados em solenidade presidida pelo Corregedor-Geral, 
ocasião em que será feita a distribuição, por sorteio, dos Defensores Públicos em estágio probatório, 
que poderão estar presentes ao ato.  

§ 1º. Os impedimentos previstos em lei se aplicam a esta Resolução, no que couber.  

§ 2°. Realizado o sorteio, serão entregues a cada Relator as respectivas pastas dos Defensores Públicos 
em estágio probatório.  

Art. 8°. Os relatores da CEPRO colherão informações e realizarão as diligências que entenderem 
necessárias ou convenientes para a aferição dos requisitos indispensáveis à confirmação do Defensor 
Público na carreira, comunicando ao Presidente da Comissão.  

Art. 9º. - A CEPRO reunir-se-á, ordinariamente, a cada 06 (seis) meses ou em menor período, sempre 
em sessão convocada pelo seu Presidente.  

§ 1°. Os relatores apresentarão relatório dos respectivos Defensores, emitindo conceito objetivo e 
fundamentado de avaliação do período examinado, classificando seus desempenhos em EXCELENTE, 
ÓTIMO, BOM, REGULAR ou DEFICIENTE.  

§2°. O resultado da avaliação será juntado aos autos do processo de estágio probatório e sua cópia 
encaminhada ao membro da Defensoria Pública em estágio probatório, para conhecimento.  

Art. 10. Os Defensores Públicos em estágio probatório serão entrevistados a cada 12 (doze) meses, ou 
em menor período, obrigatoriamente, pelos seus respectivos relatores, em dia, local, modo e horário 
por estes indicados, sem prejuízo de convocação a qualquer tempo.  

Art. 11. É assegurado ao Defensor Público em estágio probatório o direito de petição à CEPRO, com 
vistas a dirimir eventuais questões relativas ao estágio probatório, funcionando o Conselho Superior 
da Defensoria Pública como instância recursal.  

Art. 12. Durante o estágio probatório, o membro da Defensoria Pública deverá remeter à 
Corregedoria-Geral, trimestralmente relatório individual de atuação no período, a qual fará imediato 
encaminhamento ao respectivo relator.  

Art. 13. O relatório mencionado no artigo anterior deverá ser instruído com cópia gravada em mídia 
de todos os trabalhos realizados pelo Defensor Público em estágio probatório durante o respectivo 
período, podendo o mesmo indicar peças específicas para análise.  

§ 1°. Os trabalhos a que se refere o caput deste artigo deverão ser encaminhados no prazo em que a 
norma dispuser. 

§ 2º. O Corregedor-Geral poderá determinar, a qualquer tempo, que o membro da Defensoria Pública 
faça remessa de cópia impressa de trabalhos elaborados, devidamente protocolizados.  

Art. 14. O Defensor Público em estágio probatório que acumular dois conceitos “DEFICIENTE”, será 
imediatamente submetido a processo especial, visando atestar a sua confirmação ou não na carreira, 
assegurando-lhe a ampla defesa e sem prejuízo do prosseguimento do estágio, ou de sua prorrogação, 
em havendo suspensão, enquanto durar a apuração especial.  
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§ 1°. Verificada a condição referida no caput deste artigo, incumbe ao respectivo relator comunicar o 
fato ao Presidente da CEPRO-DPE, que formalizará o procedimento junto ao Conselho Superior da 
Defensoria Pública, sendo o feito distribuído a um dos Conselheiros, que passará a exercer a respectiva 
relatoria. 

§2°. O estágio probatório ficará prorrogado, por tempo indeterminado, até o limite constitucional para 
aquisição da estabilidade, enquanto o Defensor Público em estágio probatório estiver sendo 
submetido a procedimento especial ou disciplinar, na hipótese de suspensão.  

Art. 15. O estágio probatório também poderá ser prorrogado ou suspenso nos casos previstos em Lei 
Complementar.  

Art. 16. Salvo o disposto no § 2° do art. 14 e no art. 15 desta Resolução, completado 30 (trinta) meses 
de estágio, a CEPRO, por convocação do Presidente, em até 30 (trinta) dias, se reunirá para opinar, por 
maioria de votos, pela confirmação ou não na carreira dos Defensores Públicos em estágio probatório.  

§ 1°. Todos os votos serão fundamentados, inclusive os eventualmente vencidos, iniciando a votação 
pelo relator, seguindo-se pelo critério da antiguidade no cargo. 

§ 2°. O Presidente da CEPRO-DPE terá voto de qualidade.  

Art. 17. Oferecido o parecer pela CEPRO-DPE, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, o Presidente 
encaminhará todos os processos para exame ao Conselho Superior da Defensoria Pública devidamente 
acompanhados de seu relatório final individualizado, para deliberação sobre a confirmação do 
Defensor Público em estágio probatório na carreira ou determinação de instauração de procedimento 
administrativo por não confirmação, assegurada a ampla defesa.  

Art. 18. Se a conclusão do relatório, emitido pelo Corregedor-Geral, for desfavorável à estabilidade, o 
Presidente do Conselho Superior, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, designará data para 
oitiva do Defensor Público interessado, em prazo não superior a 10 (dez) dias, notificando-o 
pessoalmente.  

§ 1º. Ouvido o Defensor Público, este terá 10 (dez) dias de prazo para apresentar defesa, requerer 
provas e diligências que entender necessárias.  

§ 2º. O Conselho Superior decidirá sobre as diligências requeridas e poderá determinar outras que 
julgar necessárias, ambas devendo ser realizadas no prazo máximo de 30 (trinta) dias.  

§ 3º. Encerrada a instrução, o Defensor Público terá vista dos autos, por 10 (dez) dias, para 
apresentação de alegações finais. 

§ 4º. Na primeira reunião ordinária subsequente, o Conselho Superior deliberará sobre a matéria, pelo 
voto da maioria absoluta dos seus membros.  

Art. 19. Deliberando o Conselho Superior pela confirmação na carreira do Defensor Público em estágio 
probatório, o Defensor Público-Geral expedirá o respectivo ato declaratório.  

Art. 20. Toda a correspondência referente ao estágio probatório será de caráter reservado e o 
expediente respectivo deverá ser mantido em regime confidencial.  

Parágrafo único – As correspondências enviadas pelos Defensores Públicos poderão ser feitas pelos 
meios de comunicação, inclusive eletrônico, desde que efetuadas com a garantia do sigilo e mediante 
a comprovação de recebimento.  

Art. 21. Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Superior da Defensoria Pública, ouvido o 
Presidente da CEPRO, aplicando-se, subsidiariamente, as normas vigentes, no que couber.  

Art. 22. A Corregedoria Geral expedirá as instruções e providenciará os formulários necessários ao fiel 
cumprimento desta Resolução.  
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Art. 23. Enquanto não houver Defensores Públicos estáveis na carreira para compor a CEPRO – 
Comissão de Estágio Probatório, a avaliação do estágio probatório será realizada pelo Corregedor-
Geral.  

Parágrafo único. Para desempenhar as tarefas operacionais de avaliação, poderá o Corregedor-Geral 
indicar Defensores Públicos ou Servidores da instituição, que auxiliarão na condução das avaliações de 
estágio probatório.  

Art. 24. Esta resolução entrará em vigor na data da sua publicação.  

Florianópolis/SC, 12 de março de 2014.  

 
IVAN CESAR RANZOLIN  
Presidente do CSDPESC 


