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RESOLUÇÃO CSDPESC nº 35, de 17 de setembro de 2015 (35/2015) 

Publicada no DOESC nº 20.152 de 28.09.2015 

Dispõe sobre o pagamento da indenização de férias 
proporcionais a todos os membros e servidores desligados 
dos quadros da DPE antes de completar um ano de 
exercício. Constituição Federal. Artigo 7º, inciso XVII, e 
artigo 39, § 3º. 

Revogada pela Resolução CSDPESC nº 101/2019. 

 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - CSDPESC, no uso das 
atribuições que lhe confere o artigo 16, inciso I, da LC 575/2012, CONSIDERANDO: 

a) que a não fruição do direito a férias por conta da inatividade ou rompimento de vínculo de membros 

e servidores da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina não pode resultar em enriquecimento 

sem causa para a Administração Pública; 

b) que a norma esculpida no art. 59, §1º, da Lei 6745/85 não foi recepcionada pela Constituição da 

República; 

c) que a regra estatuída no artigo 7º, inciso XVII, e artigo 39, §3º, ambos da Constituição Federal, 

reconhece o direito ao gozo de férias para os servidores públicos; 

d) a fundamentação contida nos Pareceres DPE-COJUR-007-2015 e 030-2015, que colacionou decisões 

da Justiça Estadual e do Tribunal de Contas do Estado; 

e) que uma lei estadual não pode ter reconhecida eficácia mediante a existência de regra 

constitucional posterior que não lhe recepcione, RESOLVE: 

Art. 1º. É devida a indenização pecuniária de férias para membros e servidores da Defensoria Pública 
do Estado que não mais possam usufruir seu período de férias, seja por conta do rompimento do 
vínculo com a administração, seja por ter ingressado para a inatividade (aposentadoria). 

Art. 2º. O valor devido será proporcional aos dias de férias não gozadas a que teria direito o membro 
ou servidor da Defensoria Pública ao tempo do ato de desligamento ou inatividade, inclusive quando 
inferior ao período de 12 (doze) meses, a ser calculado com base no subsídio do último mês de 
referência, acrescido do respectivo adicional de férias. 

Parágrafo único. O pagamento da indenização de férias não gozadas deverá ser efetuado pela 
Defensoria Pública preferencialmente na folha de pagamento do mês em que ocorrer o rompimento 
do vínculo ou o ingresso para a inatividade.  

Art. 3º. As indenizações de férias tratadas na presente resolução, relativamente a atos de 
desligamento ocorridos anteriormente à vigência dessa Resolução poderão ser pagos mediante a 
apresentação de requerimento ao Defensor Público-Geral, que serão autuados e decididos em 
processo administrativo simplificado. 

Art. 4º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Florianópolis/SC, 17 de setembro de 2015. 

 
IVAN CESAR RANZOLIN 
Presidente do CSDPESC 

 


