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RESOLUÇÃO CSDPESC nº 27, de 1º de outubro de 2014 (27/2014) 

Publicada no DOESC nº 19.914 de 02.10.2014 

Regulamenta os períodos de férias da defensoria pública 
do estado e dá outras providências – revoga a Resolução 
CSDPESC 013-2013. 

Revogada pela Resolução CSDPESC nº 101/2019. 

 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, com 
fundamento legal no art. 16, I, da Lei Complementar n ° 575 de 02 de agosto de 2012, exercendo o 
poder normativo no âmbito da Defensoria Pública do estado de Santa Catarina, RESOLVE:  

Art. 1º. Os defensores públicos e servidores possuem o direito a 30 (trinta) dias de férias anuais, 
remuneradas, as quais terão os seus períodos concedidos de forma discricionária e no interesse da 
administração. 

Art. 2º. Para o primeiro período aquisitivo de férias serão exigidos 12 (doze) meses de efetivo serviço 
público no estado. 

§ 1º. As férias relativas ao primeiro período aquisitivo corresponderão ao ano civil em que o defensor 
público ou servidor completar 12 (doze) meses de efetivo exercício  

§ 2º. As férias relativas ao primeiro período aquisitivo deverão ter o seu início de fruição até o final do 
ano civil em que o defensor público ou servidor completar 12 (doze) meses de efetivo exercício. 

§ 3º. As férias relativas aos exercícios subsequentes ao primeiro período aquisitivo corresponderão ao 
ano civil, sem a exigência de completar o novo período aquisitivo para a sua fruição.  

Art. 3º. A tabela anual de férias será confeccionada pela Gerência de Gestão e Desenvolvimento de 
Pessoas - GEPES sempre no mês de outubro de cada ano, mediante as opções de períodos 
disponibilizadas, as quais serão preenchidas pelos interessados, consolidadas e encaminhadas ao 
Defensor Público-Geral para homologação. 

Art. 4º. Após a homologação os períodos de férias deverão ser lançados no sistema de pretensão de 
férias, até o dia 30 de novembro. 

Parágrafo único. Os defensores públicos e servidores que deixarem de preencher a pretensão de férias 
perderão o direito de escolha e terão determinados os 30 (trinta) dias de férias de acordo com a 
conveniência do serviço 

Art. 5º. As férias serão fixadas no interesse da administração, após o recebimento dos pedidos 
formulados pelos interessados, com a utilização dos seguintes critérios, em caso desempate: 

I - antiguidade na carreira, dentro do número máximo de Defensores Públicos que podem se ausentar 
por mês sem que haja prejuízo ao mapa de movimentação; e 
II - existência de filhos com períodos de férias escolares; 
III - maior tempo sem gozo de férias ou licenças. 

Art. 6º. Divulgada a tabela anual de férias, essas somente poderão ser alteradas com a prévia 
autorização do Corregedor Geral, chefia imediata, para o caso dos servidores, ou Defensor-Público 
Geral, através de requerimento, observando a necessidade da sede ou núcleo regional o disposto no 
art. 8º desta resolução.  

Art. 7º. As férias poderão ser usufruídas em até dois períodos, não inferiores a 10 (dez) dias, sendo 
que o pagamento do 1/3 (terço) constitucional será efetivado por ocasião do primeiro período.  
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Parágrafo único: O agendamento dos dois períodos deverá ser feito no mesmo momento da 
programação anual e o saldo usufruído obrigatoriamente dentro do mesmo exercício financeiro.  

Art. 8º. todos os requerimentos de cancelamento ou alteração ao gozo de férias deverão ser dirigidos 
à Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas – GEPES, no protocolo geral, com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias do início do período anteriormente agendado. 

Art. 9º. Os casos omissos serão decididos pelo Defensor Público-Geral, por intermédio do critério de 
menor dano ao serviço público. 

Art. 10. Fica revogada a Resolução CSDPESC 013-2013. 

Art. 11. Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.  

Florianópolis/SC, 1º de outubro de 2014.  

 
IVAN CESAR RANZOLIN 
Presidente do CSDPESC 


