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RESOLUÇÃO CSDPESC nº 21, de 12 de março de 2014 (21/2014) 

Publicada no DOESC nº 19.819, de 20.05.2014 

Dispõe sobre os programas de estágio e serviço voluntário 
da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, com 
base na Lei Federal n° 11.788, de 25 de setembro de 2008, 
e Lei Federal n° 9.608, de 18 de fevereiro de 1998. 

 

 

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, CONSIDERANDO:  

a) o disposto no art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988, mormente no tocante aos 
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência;  

b) que a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina poderá proceder à concessão de 
estágio profissional em conformidade com a Lei Federal n° 11.778/08, que dispõe sobre o estágio de 
estudantes;  

c) a Lei n.º 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre o serviço voluntário;  

d) a necessidade de estruturação, sistematização, padronização e adequação de 
procedimentos a serem adotados para Estágios e Serviço Voluntário da Defensoria Pública do Estado 
de Santa Catarina, e; 

e) a necessidade, em razão do serviço público, de apoio técnico aos Defensores Públicos 
frente a intensa demanda a ser atendida.  

RESOLVE instituir, no âmbito da Defensoria Pública do Estado, os Programas de Estágio e de 
Serviço Voluntário, que passam a ser regidos pela seguinte normatização:  

I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º. Fica criada a Coordenadoria de Estágio e Serviço Voluntário da Defensoria Pública do Estado 
de Santa Catarina, órgão de apoio técnico-administrativo que passa a atuar diretamente subordinado 
à Subdefensoria Pública-Geral;  

§ 1º. Compete à Coordenadoria de Estágio e Serviço Voluntário da Defensoria Pública do Estado de 
Santa Catarina a coordenação e execução dos Programas de Estágio e de Serviço Voluntário da DPESC, 
conforme o disposto na presente resolução.  

§ 2º. Enquanto não efetivada a Coordenadoria de Estágio e Serviço Voluntário, as respectivas 
atribuições ficarão a cargo da Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas. 

II – DO PROGRAMA DE ESTÁGIOS 

Art. 2º. O estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente da DPESC, que 
tem por fim dar oportunidade ao estudante no desempenho de atividades complementares em sua 
área de formação e o aprendizado de competências próprias de atividade profissional, com o objetivo 
de permitir o seu desenvolvimento para a cidadania, a vida e o trabalho.  

Parágrafo único. O estagiário deverá desenvolver suas atividades no mesmo órgão de lotação de seu 
orientador.  

Art. 3º. O estágio compreende o exercício transitório de funções auxiliares da DPESC e não cria vínculo 
empregatício de qualquer natureza com o Estado de Santa Catarina.  
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Art. 4°. O estágio pode ser:  

I - obrigatório, quando definido como tal no projeto do curso, cuja carga horária é requisito para 
aprovação e obtenção de diploma; 

II - não-obrigatório, quando desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga horária regular e 
obrigatória;  

§ 1º. O estágio obrigatório de que trata o inc. I, deste artigo, não será remunerado e dependerá da 
celebração de Convênio de Concessão entre a DPESC e a Instituição de Ensino, sem prejuízo da 
celebração do respectivo Termo de Compromisso. Neste caso, a obrigatoriedade do seguro contra 
acidentes pessoais deverá ser suportado pela Instituição de Ensino.  

§ 2º. O estágio não obrigatório de que trata o inc. II, deste artigo, poderá ser direto, quando a 
remuneração se der pela DPESC, ou cedido, quando a remuneração se der por pessoa jurídica de 
direito privado ou órgãos da administração pública direta, autárquica e fundacional de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Em ambos os casos há 
obrigatoriedade do seguro contra acidentes pessoais que será suportado pela Defensoria Pública se o 
estágio for direto ou pelas pessoas jurídicas respectivas se o estágio for cedido.  

a) O valor da remuneração do estágio não-obrigatório direto consiste em bolsa, seguro contra 
acidentes pessoais e auxílio transporte, os quais, assim como o número de vagas, serão fixados por 
resolução do Conselho Superior da Defensoria Pública, de acordo com a disponibilidade orçamentária 
ou valor repassado por meio de convênio. 

a) O valor da remuneração do estágio não-obrigatório direto consiste em bolsa, seguro contra 
acidentes pessoais e auxílio transporte, os quais, assim como o número de vagas, serão fixados por ato 
do Defensor Público-Geral, de acordo com a disponibilidade orçamentária ou valor repassado por meio 
de convênio. (Redação dada pela Deliberação CSDPESC nº 37/2015) 

 b) O estágio não-obrigatório cedido pressupõe a celebração de Termo de Cooperação Técnica entre a 
DPESC, por meio da Gerência de Convênios, e a pessoa jurídica de direito privado ou órgãos da 
administração pública direta, autárquica e fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios.  

§ 3º. A Defensoria Pública poderá manter estágio para estudantes de cursos não jurídicos, de nível 
superior, de instituições de ensino oficialmente reconhecidas pelo Ministério da Educação e Cultura, 
para apoio às suas atividades finalísticas e administrativas.  

Art. 5º. O estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, observados os seguintes 
requisitos:  

I - matrícula e frequência regular do educando em curso mantido por estabelecimento de ensino 
oficialmente reconhecido;  

II - celebração de Termo de Compromisso entre o educando, a instituição de ensino e a DPESC;  

IV - compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no Termo de 
Compromisso; 

V - inexistência de vínculo empregatício do estagiário com outra entidade pública ou privada, no caso 
de estágio não-obrigatório. 

VI - limite de vigência do estágio, quando do último semestre ou ano da formação, vinculado ao 
término do ano letivo do estagiário, conforme o calendário adotado pela instituição de ensino. 
(Incluído pela Deliberação CSDPESC nº 37/2015) 
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VII - Início do período do estágio somente após a autorização formal passada pela Gerência de Gestão 
e Desenvolvimento de Pessoas da DPE, após a assinatura dos termos de compromisso. (Incluído pela 
Deliberação CSDPESC nº 37/2015) 

Parágrafo único. Em se tratando de estágio não-obrigatório cedido, a celebração do Termo de 
Compromisso de que trata o inc. II, deste artigo, dar-se-á entre a Instituição de Ensino, o estagiário e 
a pessoa jurídica de direito privado ou órgão da administração pública direta, autárquica e fundacional 
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

Art. 6°. Será adotado, no âmbito da DPESC, processo seletivo simplificado para o preenchimento das 
vagas de estágio não obrigatório direto.  

Art. 6°. Fica recomendada, no âmbito da DPESC, a abertura de processo seletivo simplificado para o 
preenchimento das vagas de estágio não-obrigatório. (Redação dada pela Deliberação CSDPESC nº 
37/2015) 

Parágrafo único. O processo seletivo simplificado destina-se a garantir a observância dos princípios 
constitucionais da isonomia, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, 
objetivando a formação de cadastro de reserva e assegurando 10% (dez por cento) das vagas aos 
portadores de deficiência.  

§ 1º. O processo seletivo simplificado destina-se a garantir a observância dos princípios constitucionais 
da isonomia, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, objetivando a formação 
de cadastro de reserva e assegurando 10% (dez por cento) das vagas aos portadores de deficiência. 
(Incluído pela Deliberação CSDPESC nº 37/2015) 

§ 2º. A recomendação constante do caput deste artigo não prejudicará as contratações diretas de 
estagiários quando a adoção de processo seletivo se mostrar inconveniente ou inoportuna em relação 
à celeridade necessária para o atingimento do interesse público. (Incluído pela Deliberação CSDPESC 
nº 37/2015) 

Art. 7°. O Termo de Compromisso de que trata o art. 5º, inc. II, desta deliberação, deverá indicar o 
Defensor Público ou Servidor Orientador, e as condições do estágio.  

Art. 8º. O Termo de Compromisso poderá ser rescindido a pedido; de ofício, por interesse ou 
conveniência da DPESC; por conclusão ou abandono do curso em que estiver matriculado o Estagiário; 
ao se completar o período máximo de permanência no Estágio; se não for renovada a matrícula no 
curso e por descumprimento de qualquer cláusula do respectivo Termo.  

Art. 9°. A jornada de atividade em estágio será definida de comum acordo entre o estagiário e o 
Defensor Público ou Servidor Orientador, não podendo ser superior a 06 (seis) horas diárias e a 30 
(trinta) horas semanais.  

§ 1º. A jornada de atividade relativa ao estágio não-obrigatório não poderá ser inferior a 04 (quatro) 
horas diárias e a 20 (vinte) horas semanais. 

§ 2º. A jornada de atividades de estágio deverá ser cumprida durante o horário normal de expediente 
da DPESC e compatibilizar-se com as atividades escolares do curso em que esteja matriculado o 
Estagiário.  

Art. 10. A duração do estágio será de 12 (doze) meses, podendo ser renovado, uma única vez, por igual 
período.  

Art. 11. É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 12 (doze) 
meses, período de recesso de 30 (trinta) dias, em época conveniente ao Defensor Público ou servidor 
orientador.  
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Art. 11. É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 12 (doze) 
meses, período de recesso de 30 (trinta) dias, em época designada pela Gerência de Gestão e 
Desenvolvimento de Pessoas. (Redação dada pela Deliberação CSDPESC nº 37/2015) 

§ 1º. O recesso de que trata este artigo será remunerado em se tratando de estágio não-obrigatório 
próprio ou cedido.  

§ 2º. Os dias de recesso previstos neste artigo serão concedidos de maneira proporcional, nos casos 
do estágio ter duração inferior a 1 (um) ano.  

§ 2º. Não será concedido recesso a estagiário que não tenha completado o mínimo de 6 (seis) meses 
de estágio. (Redação dada pela Deliberação CSDPESC nº 37/2015) 

§ 3º. Os dias de recesso previstos neste artigo serão concedidos de maneira proporcional, nos casos 
do estágio ter duração inferior a 1 (um) ano. (Incluído pela Deliberação CSDPESC nº 37/2015) 

§ 4º. Para os casos de haver desligamento a pedido do estagiário, o período de férias proporcionais 
não gozadas deverá ser usufruído antes da efetiva rescisão do contrato. (Incluído pela Deliberação 
CSDPESC nº 37/2015) 

Art. 12. Será considerada, para efeito de cálculo da remuneração, a frequência mensal do estagiário, 
deduzindo-se os dias de faltas não justificadas, salvo na hipótese de compensação de horário.  

Art. 12. Será considerada, para efeito de cálculo da bolsa auxílio e vales transporte, a frequência 
mensal do estagiário, deduzindo-se os dias de faltas não justificadas, salvo na hipótese de 
compensação de horário. (Redação dada pela Deliberação CSDPESC nº 37/2015) 

Parágrafo único. Para a compensação de horário deverá ser observado o regramento do artigo 8º desta 
deliberação.  

§ 1º. Para a compensação de horário deverá ser observado o regramento do artigo 9º desta 
deliberação. (Incluído pela Deliberação CSDPESC nº 37/2015) 

§ 2º. A compensação deverá obrigatoriamente ser realizada dentro do mês em que ocorrerem as 
faltas. (Incluído pela Deliberação CSDPESC nº 37/2015) 

§ 3º. As faltas justificadas em prazo igual o superior a 10 (dez) dias, decorrentes de motivos de saúde, 
ensejarão o encerramento do termo de estágio. (Incluído pela Deliberação CSDPESC nº 37/2015) 

Art. 13. A Carteira de Identificação do Estagiário será de uso obrigatório nas dependências da DPESC, 
como será assegurando o uso de instalações, bens e serviços necessários ou convenientes para o 
desenvolvimento das atividades previstas.  

Art. 14. Cabe ao Defensor Público ou servidor orientador exercer a fiscalização e as orientações 
necessárias à efetivação dos objetivos e das finalidades do estágio.  

Art. 15. Cada Orientador de estágio poderá ser responsável simultaneamente por, no máximo, 5 
(cinco) Estagiários.  

§ 1º. O estagiário deverá desenvolver suas atividades no mesmo órgão de lotação de seu orientador.  

§ 2º. É vedado ao Estagiário exercer suas funções em local diverso daquele definido no Termo de 
Compromisso.  

Art. 16. O Estagiário terá seu desempenho avaliado semestralmente pelo Orientador com base nos 
critérios de assiduidade e pontualidade; qualidade de trabalho; receptividade a orientações; 
confiabilidade e responsabilidade; e disciplina e observância de normas legais e regulamentares.  

Art. 17. Cabe ao Defensor Público ou Servidor Orientador elaborar, semestralmente, relatório sucinto 
das atividades desenvolvidas pelo Estagiário, para encaminhamento à Instituição de Ensino.  
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Art. 18. A avaliação de desempenho e o relatório de atividades serão elaborados pelo Orientador ao 
qual estiver subordinado o Estagiário no momento em que integralizado o semestre de apuração.  

Art. 19. Ao término do estágio será expedido certificado, no qual constará o período de realização; a 
natureza do estágio, se obrigatório ou não obrigatório; a jornada de atividades a que esteve sujeito; o 
resumo das atividades desenvolvidas; os locais de realização do estágio; e as avaliações de 
desempenho.  

III – DO PROGRAMA DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO 

Art. 20. Considera-se serviço voluntário a atividade não remunerada, prestada por pessoa física a 
entidade pública de qualquer natureza, ou a instituição privada de fins não lucrativos, que tenha 
objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência social, inclusive 
mutualidade.  

Art. 21. Podem prestar serviço voluntário à DPSC, mediante a celebração de Termo de Adesão, os 
maiores de 18 (dezoito) anos.  

Art. 22. As inscrições para o programa de serviço voluntário ocorrerão de acordo com a necessidade 
da DPESC e se efetivarão mediante requerimento dirigido à Coordenadoria de Estágio e Serviço 
Voluntário.  

Art. 23. O início da participação do voluntário no programa somente se dará depois de deferida a sua 
inscrição e firmado o Termo de Adesão a ser celebrado entre a DPESC e o voluntário, dele devendo 
constar o objeto e as condições do serviço voluntário, bem como a indicação do Defensor Público ou 
Servidor Supervisor. 

Art. 24. O serviço voluntário é uma atividade de livre adesão, será prestado de forma espontânea e 
sem percebimento de contraprestação financeira ou qualquer outro tipo de remuneração, não gera 
vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária, tributária ou afim.  

Art. 25. A jornada de atividade do serviço voluntário será estipulada no Termo de Adesão, não 
podendo ser superior a 04 (quatro) horas diárias e a 20 (trinta) semanais. Parágrafo Único – Os dias e 
horários da prestação de serviço serão combinados de comum acordo entre o voluntário e Defensor 
Público ou Servidor Supervisor.  

Art. 26. O programa de serviço voluntário poderá abranger as áreas humanas, sociais e exatas bem 
como outras que sejam afetas às atividades da DPESC. 

§ 1°. O serviço voluntário na área jurídica poderá ser prestado por bacharéis ou estudantes de Direito. 

§ 2°. Não será permitida a participação de advogados no Programa de Serviço Voluntário. 

§ 3°. Na hipótese de voluntariado prestado por bacharéis, as atribuições do voluntário consistirão na 
elaboração de minutas de peças processuais, bem como na realização de pesquisa doutrinária e 
jurisprudencial, sob a supervisão do Defensor Público ou Servidor Supervisor, sendo vedada a 
assinatura de peças, bem como a realização de qualquer ato processual atinente às atribuições 
privativas de membro da DPESC.  

Art. 27. O voluntário deverá ter a descrição clara de suas tarefas e responsabilidades, contar com os 
recursos indispensáveis para o seu trabalho e ter a possibilidade da integração como voluntário na 
Instituição. Parágrafo único – A Carteira de Identificação do Voluntário será de uso obrigatório nas 
dependências da DPESC, como será assegurando o uso de instalações, bens e serviços necessários ou 
convenientes para o desenvolvimento das atividades previstas.  

Art. 28. O voluntário deverá respeitar todas as condições, normas e princípios disciplinares 
estabelecidos nesta deliberação e no âmbito da DPESC, bem como acolher de forma receptiva a 
coordenação e a supervisão de seu trabalho.  
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Art. 29. É responsabilidade do voluntário exercer sua atividade de forma integrada e coordenada com 
a Instituição, comprometer-se apenas com o que de fato puder fazer, manter os assuntos confidenciais 
em absoluto sigilo, cuidar de toda a área destinada à execução de suas tarefas e dos bens públicos 
postos à sua disposição.  

Art. 30. O voluntário é responsável por todos os atos que praticar na execução do serviço, 
respondendo civil e penalmente pelo exercício irregular de suas atribuições.  

Art. 31. A DPESC e o voluntário se reservam o direito de rescindir unilateralmente a avença a qualquer 
tempo, desde que não persista o interesse na manutenção do serviço.  

Art. 32. Concluído o serviço voluntário, será expedido Certificado de Conclusão, contendo o local da 
atividade, período, descrição resumida das atividades desenvolvidas e a carga horária cumprida pelo 
voluntário.  

Art. 33. Em nenhuma hipótese será autorizado o ressarcimento das despesas realizadas pelo 
voluntário no desempenho de suas atividades.  

IV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 34. Fica vedada a admissão de estagiários e voluntários fora das normas previstas nesta 
deliberação, sob pena de responsabilidade funcional.  

Art. 35. Os casos omissos serão decididos pela Coordenadoria de Estágio e Serviço Voluntário.  

Art. 36. Esta deliberação entrará em vigor na data da sua publicação.  

Florianópolis/SC, 12 de março de 2014. 

 
IVAN CESAR RANZOLIN  
Presidente do CSDPESC 

 

 

 


