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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 em conformidade com deliberação exarada na Ata 
da Reunião Extraordinária do dia 15 de março de 2015, considerando a necessidade de disciplinar e 
estabelecer os critérios relativos à opção para a ocupação dos ofícios vacantes no âmbito da sede e 
núcleos regionais da DPE, RESOLVE: 

Art. 1º. A ocupação dos ofícios vacantes se dará por portaria do Defensor Público Geral. 

Art. 2º. O defensor público interessado em ocupar o ofício vacante deverá dirigir seu requerimento ao 
Defensor Público-Geral, a ser encaminhado diretamente à Gerência de Gestão e Desenvolvimento de 
Pessoas - GEPES, por meio de formulário padronizado, fornecido por aquela gerência: 

Parágrafo único: O prazo para a apresentação do requerimento será de três (3) dias, contados da 
publicação da existência da vaga no DOE. 

Art. 3º. A preferência para o deferimento da ocupação do ofício vacante será do defensor público que 
contar com: 

I - maior tempo de serviço efetivo e ininterrupto na categoria mais elevada a que pertencerem os 
requerentes; 

II - maior tempo de exercício na carreira; 

III - maior tempo de serviço público estadual; 

IV - maior tempo de serviço público em geral; 

V - maior idade; e 

VI - mais bem classificado no concurso público de ingresso na carreira. 

Art. 4º. O processo de ocupação de ofícios vacantes disciplinado na presente resolução precederá a 
remoção de defensores públicos. 

Art. 5º. Ficam ratificadas as ocupações dos ofícios da sede e núcleos regionais da defensoria ocorridas 
até a presente data. 

Art. 6º. Fica revogada a Resolução 32 de 15/04/2015. 

Art. 7º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Florianópolis/SC, 26 de maio de 2015. 
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