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O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, no uso das atribuições que 
lhe confere o artigo 16, inciso I, da LC 575/2012, e com fundamento na Ata da 37ª Reunião do Conselho 
Superior da Defensoria Pública do Estado, de 04 de fevereiro de 2015, visando à otimização dos 
trabalhos da sede, núcleos e unidades, DECIDE ALTERAR parcialmente a RESOLUÇÃO CSDPESC nº 024, 
para modificar as atribuições exclusivamente dos Ofícios da DPE abaixo nominados, que passam a ser 
assim explicitadas:  

CAPITAL  

16° Ofício da Capital – com atribuição para exercer as funções institucionais perante a Primeira Câmara 
Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e Tribunais Superiores, em relação aos feitos que 
provenham de comarcas nas quais exista Núcleo Regional ou Unidade da Defensoria Pública. No 
âmbito do TJSC, as razões de recurso serão de responsabilidade do Defensor que interpô-los, ficando 
a cargo do 16º Ofício as razões de recursos de processos em que haja desistência de advogados ou 
renúncia, desde que provenientes de varas que na origem tenham ofício da Defensoria. As atribuições 
deste Ofício não retiram as atribuições dos ofícios de origem com relação à interposição de ações de 
competência originária do TJSC. 

17° Ofício da Capital – com atribuição para exercer as funções institucionais vinculados a Terceira 
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e Tribunais Superiores, em relação aos feitos 
que provenham de comarcas nas quais exista Núcleo Regional ou Unidade da Defensoria Pública. No 
âmbito do TJSC, as razões de recurso serão de responsabilidade do Defensor que interpô-los, ficando 
a cargo deste 17º Ofício as razões de recursos de processos em que haja desistência de advogados ou 
renúncia, desde que provenientes de varas que na origem tenham ofício da Defensoria. As atribuições 
deste Ofício não retiram as atribuições dos ofícios de origem com relação à interposição de ações de 
competência originária do TJSC. 

NÚCLEO REGIONAL DE LAGES 

1° Ofício do Núcleo Regional de Lages – com atribuição para exercer as funções institucionais perante 
a 1ª Vara Criminal de Lages. 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO também DECIDE que, em caráter 
provisório, as atribuições da DPE perante as Segunda e Quarta Câmaras Criminais do TJSC serão 
exercidas pelos Ofícios de origem, que ficarão responsáveis por elaborar recursos e ações autônomas 
de impugnação das decisões prolatadas pelas referidas Câmaras Criminais em processos relacionados 
às Varas perante as quais exercem suas funções institucionais e acompanhá-los até o trânsito em 
julgado, situação excepcional que será vigente até que haja suficiente quantitativo de membros e 
servidores na Defensoria Pública do Estado, de modo a possibilitar reestruturação do Núcleo Recursal 
Criminal da DPE. 

Ressalvadas as alterações promovidas por esta Resolução nº 029-2015, fica em tudo o mais mantida a 
Resolução CSDPESC n° 024-2014. 

Florianópolis/SC, 4 de fevereiro de 2014. 
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