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RESOLUÇÃO CSDPESC nº 30, de 8 de abril de 2015 (30/2015) 

Publicada no DOESC nº 20.036, de 09.04.2015 

Revogada pela Resolução CSDPESC nº 68/2017 
 

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 em conformidade com deliberação exarada na Ata 
da Reunião Ordinária do dia 11 de março de 2015, apresenta as considerações a seguir, resolvendo ao 
final: 

CONSIDERANDO: 

a) a necessidade de regulamentar com clareza as regras para as promoções por antiguidade e por 
merecimento e da recusa à promoção; 

b) a necessidade de melhor sopesar os critérios empregados para a apuração do merecimento, 
aplicando-se maior equidade na sua valoração; 

c) o resultado contido no parecer 0194/13, da Procuradoria Geral do Estado; 

d) o disposto nos arts. 33 a 35 da Lei Complementar Estadual nº 575/2012; 

e) a necessidade de adequar o número de cargos existentes na carreira, compatibilizando-os com o 
disposto nos Anexos V e XI da LC 575/2012. 

f) as alterações decorrentes da Emenda Constitucional nº 80, de 04 de junho de 2014, que mandou 
aplicar, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 da Carta da República. 

g) as disposições do art. 93, da Constituição da República. 

RESOLVE Aprovar e editar a presente Resolução para estabelecer critérios objetivos para a promoção 
por antiguidade e merecimento na carreira de Defensor Público do Estado de Santa Catarina, fixando 
normas gerais e específicas para aferição e gradação dos critérios de merecimento: 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º. As promoções para os cargos de Defensor Público de Primeira Categoria e da Segunda 
Categoria e as recusas de promoção observarão o disposto neste regulamento. 

CAPÍTULO II 

DA PROMOÇÃO NA CARREIRA DE DEFENSOR PÚBLICO 

Art. 2º. Os cargos vagos nas 1ª e 2ª categorias da carreira de Defensor Público serão providos, 
alternadamente, pelos critérios de antiguidade e de merecimento. 

Parágrafo único: A alternância dos critérios de promoção será apurada na respectiva categoria. 

Art. 3º. As promoções serão deflagradas quando for declarada a vacância ou quando forem criados 
novos cargos nas respectivas categorias. 

Art. 4º. As promoções serão deflagradas em 10 (dez) dias após a vacância de cargo ou da publicação 
do ato que distribuiu novos cargos criados, com a inclusão na pauta da primeira sessão ordinária ou 
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extraordinária do Conselho Superior da Defensoria Pública de Santa Catarina da lista de antiguidade a 
que se refere o art. 10 desta Resolução. 

Parágrafo único. Havendo simultaneidade, quer no ato de declaração de vacância, quer no de 
distribuição de cargos, ou se por outro motivo não for possível determinar a ordem de precedência do 
surgimento dos cargos, utilizar-se-á o sorteio público para a definição da ordem de provimento das 
vagas nas modalidades de antiguidade e merecimento. 

Art. 5º. A vacância do cargo a ser preenchido por promoção ocorrerá na data: 

a) do falecimento do membro da Instituição; 

b) da publicação do ato que exonerar ou demitir o integrante da carreira; 

c) do início da vigência do ato de promoção do membro de 2ª Categoria para a 1ª Categoria; 

d) da publicação do ato de aposentadoria; e 

e) no caso de recusa de promoção. 

Art. 6º. O pedido de promoção, far-se-á mediante requerimento do candidato ao Defensor Público-
Geral, nos 15 (quinze) dias seguintes à publicação do Edital no Diário Oficial do Estado. 

§ 1º. O prazo de 15 (quinze) dias será contado a partir da data da publicação oficial, excluindo-se da 
contagem o dia do começo e incluindo-se o do vencimento. 

§ 2º. Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte se o vencimento cair em dia em 
que não houver expediente ou este for encerrado antes da hora normal. 

§ 3º. Os prazos expressos em dias contam-se de modo contínuo.  

§ 4º. Os prazos fixados em meses ou anos contam-se de data a data. Se no mês do vencimento não 
houver o dia equivalente àquele do início do prazo, tem-se como termo o último dia do mês. 

§ 5º. Salvo motivo de força maior devidamente comprovado, os prazos não se suspendem. 

§ 6º. A desistência ou alteração do pedido de promoção somente será possível dentro dos quinze dias 
de inscrição. 

Art. 7º. Não havendo candidatos interessados da categoria imediatamente anterior, o cargo vago da 
1ª categoria poderá ser preenchido por candidatos da classe inicial da carreira - 3ª Categoria - 
mediante abertura de novo prazo para manifestação de interesse. 

Art. 8º. Transcorrido o prazo de inscrição dos candidatos, o processo com os requerimentos será 
distribuído imediatamente a um relator, que o incluirá em pauta preferencialmente na próxima 
reunião ordinária ou extraordinária do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de Santa 
Catarina para decisão. 

§ 1º. No caso de promoção por merecimento, antes de enviar os autos conclusos ao Relator, a Gerência 
de Gestão e Relacionamento de Pessoas instruirá os respectivos requerimentos com a documentação 
constante dos assentamentos funcionais do requerente, especialmente no que tange às hipóteses que 
geram pontuação e às hipóteses impeditivas elencadas no art. 34, § 7º, da LC 575/2012 ou com a 
certidão de que nada consta em relação a estes dois aspectos. 
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§ 2º. Para a aferição dos pontos, serão utilizados os documentos que integrarem os assentamentos 
funcionais dos candidatos bem como os documentos encaminhados ao Conselheiro Relator até o 
término das inscrições para o concurso de promoção. 

§ 3º. Havendo discordância entre os documentos indicados pelo requerente e aqueles constantes de 
seu assentamento funcional, o relator comunicará tal situação ao interessado, para que este 
providencie a regularização em até 5 (cinco) dias. 

§ 4º. Os documentos encaminhados ao Conselheiro Relator (corregedor-Geral) não serão anexados 
aos assentamentos funcionais do candidato, incumbindo exclusivamente ao interessado completar o 
seu registro funcional na Defensoria Pública-Geral. 

§ 5º. Somente serão computados os pontos alcançados até o último dia do prazo para inscrição no 
concurso de promoção. 

§ 6º. A pontuação por merecimento somente poderá ser utilizada pelo candidato uma única vez, 
considerando-se como efetiva utilização apenas a que resultar em promoção por merecimento. 

§ 7º. Para o candidato que não fizer menção expressa em seu requerimento do cômputo de apenas 
determinada espécie de pontuação, serão computados, para fins daquela promoção por merecimento, 
toda a pontuação comprovada no processo administrativo. 

CAPÍTULO III 

DA LISTA DE ANTIGUIDADE 

Art. 9º. A antiguidade deverá apurada de acordo com o tempo de exercício na categoria. 

Art. 10. Na apuração da antiguidade dos Defensores Públicos que iniciarem o exercício na mesma data, 
será observada como critério único de desempate a ordem de classificação no concurso público para 
ingresso na carreira. 

Art. 11. Em janeiro de cada ano, o Defensor Público Geral do Estado mandará publicar, no órgão oficial, 
a lista de antiguidade dos membros da Defensoria Pública em cada categoria, a qual conterá, em anos, 
meses e dias, o tempo de serviço na categoria, na carreira, o número do concurso público de ingresso 
na carreira, bem como a classificação no respectivo concurso.  

Parágrafo único. O Defensor Público Geral do Estado mandará publicar mensalmente no sítio 
eletrônico oficial da Defensoria Pública de Santa Catarina a lista de antiguidade contida no caput. 

Art. 12. A lista de antiguidade será ordenada por categorias, do membro mais antigo ao mais recente. 

Art. 13. Incumbe ao Presidente do Conselho, na primeira reunião ordinária antes do início de cada 
concurso de promoção e remoção, submeter lista de antiguidade atualizada à aprovação do colegiado. 

Art. 14. Qualquer impugnação à lista de antiguidade homologada deverá ser fundamentada e instruída 
com os documentos que sustentam a irresignação, devendo ser apresentada no prazo de 05 (cinco) 
dias, cabendo ao Conselho Superior os seus julgamentos, em 05 (cinco) dias. 

§ 1º. Não havendo impugnação, ou decididas as que foram opostas, a lista se tornará definitiva para 
os fins a que se destina. 

§ 2º. As impugnações serão julgadas até a sessão em que forem decididas as promoções. 
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Art. 15. O Corregedor-Geral da Defensoria Pública relatará todos os processos de promoção. 

CAPÍTULO IV 

DA PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE 

Art. 16. Na promoção por antiguidade, o Corregedor-Geral indicará o mais antigo Defensor Público 
inscrito. 

§ 1º. Inexistindo motivo para recusá-lo (art. 93, II, “d”, da CF), os demais membros de Conselho 
Superior da Defensoria Pública votarão pela aprovação do indicado; 

§ 2º. O Defensor Público indicado, que tiver seu nome aprovado, será promovido por antiguidade. 

Art. 17. O candidato concorrente à vaga para promoção por antiguidade mais bem colocado na lista 
referida de que trata o capítulo anterior terá seu nome encaminhado para o Defensor Público-Geral, 
que deverá efetivar sua promoção. 

CAPÍTULO V 

A PROMOÇÃO POR MERECIMENTO 

Art. 18. A promoção por merecimento dependerá da formação de lista tríplice para cada vaga, 
organizada pelo Conselho Superior, em sessão secreta. 

Art. 19. A lista tríplice para promoção por merecimento será integrada pelos candidatos que estiverem 
no primeiro quinto da lista de antiguidade, contarem com 02 (dois) anos de efetivo exercício na 
categoria de origem, não incidirem na vedação do art. 34, § 7º, da Lei Complementar 575/2012 e em 
razão da eficiência e a presteza, dispensado o interstício deste artigo se não houver quem preencha 
tal requisito ou se quem o preencher recusar a promoção. 

Art. 20. Os critérios de produtividade e presteza serão apurados de acordo com os seguintes critérios:  

I - eficiência e a presteza demonstradas no desempenho da função; 

II - aprovação em cursos de aperfeiçoamento, de natureza jurídica, promovidos pela instituição, ou por 
estabelecimentos de ensino superior, oficialmente reconhecidos. 

§ 1º. Os cursos de aperfeiçoamento de que trata este artigo compreenderão, necessariamente, as 
seguintes atividades: 

a) apresentação de trabalho escrito sobre assunto de relevância jurídica; 

b) defesa oral de trabalho que tenha sido aceito por banca examinadora. 

§ 1º. A lista dos candidatos inscritos para a promoção por merecimento será ordenada com base na 
pontuação obtida pelos candidatos, em ordem decrescente, segundo os critérios previstos no caput. 

§ 2º. O Conselho Superior, em sessão secreta, elegerá a lista tríplice para submetê-la ao Defensor 
Público-Geral. 

§ 3º. Para cada vaga oferecida por merecimento será obrigatório a formação de lista tríplice específica, 
com a finalidade de atender ao disposto no art. 34, § 6º, da LC 575/2012.  

§ 4º. Cada conselheiro deverá votar, obrigatoriamente, em três candidatos à vaga, sob pena de não 
ter o seu voto computado. 
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§ 6º. As promoções por merecimento serão efetivadas por ato do Defensor Público Geral de um dos 
indicados em lista, no prazo de até 5 (cinco) dias, a contar da data do recebimento do respectivo 
expediente, com efeitos a partir da ocorrência da vacância que deu origem à vaga. 

§ 7º. Expirado o prazo do parágrafo anterior sem que tenha sido efetuada a escolha do Defensor para 
promoção, será presumida a escolha sobre o mais votado e, no caso de empate, o que obtiver a maior 
pontuação e, a seguir, o de maior idade. 

Art. 21. Os pontos atribuídos em razão da atividade acadêmica, cuja nota máxima corresponde a 25 
(vinte e cinco) pontos, relativamente às áreas de direito, ciências políticas, criminologia, filosofia e 
sociologia, serão distribuídos da seguinte forma: 

I - até 3 (três) pontos para cada título de pós-doutorado obtido pelo candidato, até o limite de 6 (seis) 
pontos; 

II - até 2 (dois) pontos por cada título de doutor obtido pelo candidato, até o limite de 4 (quatro) 
pontos; 

III - até 1,5 (um vírgula cinco) pontos por cada título de mestre obtido pelo candidato, até o limite de 
3 (três) pontos; 

IV - até 1 (um) ponto por cada especialização concluída pelo candidato até o limite de 2 (dois) pontos; 

V - até 1 (um) ponto por cada livro publicado de autoria individual do candidato, com a indicação do 
respectivo número ISBN, até o limite de 4 (quatro) pontos; 

VI - até 0,5 (zero vírgula cinco) ponto por cada livro publicado em coautoria pelo candidato, com a 
indicação do respectivo número ISNN ou ISBN, até o limite de 2 (dois) pontos; 

VII - até 0,5 (zero vírgula cinco) ponto por ano de magistério em instituição de ensino superior nos 
cursos de Direito, Ciências Políticas, Filosofia e Sociologia, até o limite de 2 (dois) pontos; 

VIII - até 0,05 (zero vírgula vinte e cinco) ponto por cada artigo publicado pelo candidato em obra 
coletiva ou repertório especializado, com a indicação do respectivo número ISNN ou ISBN, até o limite 
de 1 (um) ponto. 

IX - até 0,1 (zero vírgula um) ponto por frequência e aproveitamento a cada 24 horas/aula em cursos 
oficiais de aperfeiçoamento profissional promovidos pela Instituição, até o limite de 1 (um) ponto; 

§ 1º. Não serão computadas as titulações que tenham sido utilizadas pelo candidato na prova de títulos 
do concurso público de ingresso na carreira de Defensor Público. 

§ 2º. Cada titulação poderá ser utilizada para pontuar por uma única vez, somente sendo permitida a 
sua reutilização no caso de o requerente comprovar não se ter beneficiado da mesma para o 
recebimento de qualquer promoção na carreira. 

§ 3º. As atividades acadêmicas de que trata o caput somente poderão serão pontuadas para o caso de 
ser concluídas após a publicação da presente resolução. 

Art. 22. A nota atribuída em razão da produtividade e presteza no exercício da função, no máximo até 
75 (setenta e cinco) pontos, observarão os seguintes critérios:  
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I - até 20 (vinte) pontos para a pontualidade e assiduidade 

II - até 20 (vinte) pontos pela dedicação e produtividade no cumprimento das obrigações funcionais, a 
atenção às instruções da Defensoria Pública-Geral, da Corregedoria-Geral e demais órgãos superiores, 
apurados pelos relatórios de atividades, pelas observações feitas nas correições e inspeções 
permanentes ou extraordinárias e pelas anotações constantes de seus assentamentos funcionais; 

III - até 20 (vinte) pontos em razão da contribuição à organização e melhoria dos serviços judiciários e 
correlatos no Núcleo Regional, bem como ao aperfeiçoamento da Defensoria Pública do Estado; 

IV - até 15 (quinze) pontos em razão da apresentação, em dia, de todos os relatórios da Corregedoria-
Geral da Defensoria Pública, bem como o relatório especial normatizado pela Corregedoria-Geral da 
Defensoria Pública, com os dados atualizados de sua atuação funcional (EMPE, artigo 26, § 2°, VIII, e § 
3°). 

§ 1º. Há obrigatoriedade de promoção do Defensor Público que figure por 3 (três) vezes consecutivas 
ou 5 (cinco) alternadas em lista de merecimento, aplicando-se os critérios do mais antigo na categoria, 
se houver empate. 

§ 2º. A comprovação de que o candidato cumpre as exigências para receber a pontuação de que trata 
os incisos deste artigo se dará mediante a apresentação de certidão a ser expedida pela Corregedoria 
Geral, sendo esta fornecida como “nada consta” para os casos em requerente não responder a 
processo administrativo disciplinar cujo objeto seja afeito a qualquer dos requisitos exigidos nos 
referidos incisos. 

Art. 23. Os defensores públicos que estiverem ocupando os cargos de Defensor Público-Geral, 
Subdefensor Público-Geral, Corregedor-Geral, cargos na administração e exercício da atividade de 
Presidente de associação de Defensores Públicos, serão avaliados pelo trabalho desenvolvido no 
período anterior às suas designações ou de seus afastamentos, não incidindo em suas avaliações 
critérios inexistentes antes de assumir os citados cargos e deles não se exigindo a participação em 
ações específicas de aperfeiçoamento técnico durante esse período. 

Art. 24. Não poderá concorrer à promoção por merecimento o membro da Defensoria Pública:  

I - que estiver afastado de suas funções para tratar de assuntos particulares;  

II - que estiver afastado de suas funções em razão de exercício de cargo eletivo; 

III - que tiver sido removido compulsoriamente enquanto a pena aplicada não for revista ou o apenado 
não for reabilitado; 

IV - que tiver sofrido imposição de penalidade mediante decisão em processo administrativo disciplinar 
transitada em julgado nos dois anos anteriores ao certame;  

V - que estiver afastado para efeito de aposentadoria. 

Art. 25. Na promoção por merecimento, verificar-se-á quais Defensores Públicos inscritos poderão 
concorrer à vaga, a partir da primeira quinta parte da lista de antiguidade (art. 93, II, “b”, da CF) da 
categoria, vigente à época da vacância e ou criação do cargo. 
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§ 1º. Havendo apenas um Defensor Público concorrendo à vaga, este será promovido por 
merecimento, após a aprovação dos membros do Conselho Superior da Defensoria Pública, salvo se 
houver motivo justo para recusá-lo (art. 93, II, “d”, da CF); 

§ 2º. Havendo dois ou três Defensores Públicos aptos a concorrer, a lista será formada por estes; 

§ 3º. Havendo mais de três Defensores Públicos concorrendo à vaga, o Corregedor-Geral, depois de 
apresentar a análise dos critérios de merecimento (art. 93, II, “c”, da CF) constantes desta Resolução, 
votará em três dos concorrentes, seguindo-se o voto dos demais conselheiros, do mais antigo para o 
mais recente. 

§ 4º. Após o escrutínio, os três Defensores Públicos mais votados comporão a lista tríplice; 

§ 5º. A partir da lista formada, os membros do Conselho Superior da Defensoria Pública votarão em 
apenas um dos integrantes; 

§ 6º. O Defensor Público mais votado será promovido por merecimento, salvo na hipótese do § 4º do 
art. 34 da LCE 575/2012. 

CAPÍTULO VI 

DA RECUSA À PROMOÇÃO 

Art. 26. É lícita a recusa à promoção, a qual deverá ser manifestada no prazo de 15 dias da publicação 
do edital correspondente. 

CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 27. As promoções serão efetivadas por ato do Defensor Público-Geral (art. 34 da LCE 575/2012). 

Art. 28. A promoção não implica alteração da lotação do Defensor Público, modificável somente 
mediante procedimento de remoção. 

Parágrafo único. Havendo empate na apuração da antiguidade, o desempate se dará na forma do 
artigo 11 desta resolução. 

Art. 29. O provimento das vagas destinadas à promoção por antiguidade, por ato Defensor Público-
Geral, se dará somente após a homologação da lista de antiguidade pelo Conselho Superior da 
Defensoria Pública (art. 16, IV, da Lei Complementar 575/2012). 

Art. 30. Os casos omissos serão decididos pelo Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado. 

Art. 31. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Florianópolis/SC, 8 de abril de 2015. 

 
IVAN CESAR RANZOLIN 
Presidente do CSDPESC 


