
 Conselho Superior 

Av. Rio Branco, 919 - Centro, Florianópolis - SC, 88015-205 

Fone: (48) 3665-6370; (48) 3665-6589 

RESOLUÇÃO CSDPESC nº 67, de 3 de fevereiro de 2017 (67/2017) 

Publicada no DOESC nº 20.471 de 08.02.2017 

Disciplina o ajuizamento e acompanhamento das revisões 
criminais no âmbito da Defensoria Pública do Estado de 
Santa Catarina e dá outras providências. 

 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, no 
uso de suas atribuições legais, conforme previsão contida no artigo 16, inciso I, da Lei Complementar 
Estadual 575/2012, e nos termos da decisão proferida na 70ª sessão ordinária, ocorrida em 3 de 
fevereiro de 2017, bem como CONSIDERANDO que: 

a) a Defensoria Pública é Instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático fundamentalmente a 
orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e 
extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados; 

b) é dever dos membros da Defensoria Pública do Estado promover revisão criminal sempre 
que encontrarem fundamentos na lei, na jurisprudência ou na prova dos autos (artigo 129, inciso VII, 
da Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994, e artigo 47, inciso VII, da Lei Complementar 
Estadual nº 575 de 02 de agosto de 2012); 

c) o Código de Processo Penal dispõe que é admitida a revisão criminal sempre que a 
sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; sempre 
que a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente 
falsos; e sempre que, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de 
circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (artigo 21 do Código de Processo 
Penal); 

d) é premente a necessidade de disciplinar a prestação da função institucional dos membros 
da Defensoria Pública do Estado no que tange ao ajuizamento das revisões criminais, RESOLVE: 

Art. 1º. É dever dos membros da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina promover revisão 
criminal sempre que encontrarem fundamento para tanto na lei, na jurisprudência ou na prova dos 
autos. 

Art. 2º. O ajuizamento e as decisões proferidas nas revisões criminais serão registrados e informados 
aos interessados nos moldes de Ato expedido pela Corregedoria-Geral. 

Art. 3º. Quando a revisão criminal envolver matéria referente à fixação da pena, o ajuizamento da 
revisão criminal compete ao Defensor Público com atribuição em matéria de execução penal do local 
de aprisionamento. 

Parágrafo único. Inexistindo segregação física, a revisão criminal deverá ser ajuizada pelo Defensor 
Público com atribuição em matéria de execução penal do local de tramitação do processo de execução 
penal - PEC. 

Art. 4º. Quando a revisão criminal envolver matéria não abrangida pelo artigo 3º da presente 
Resolução, o ajuizamento da revisão criminal compete ao Defensor Público com atribuição para 
exercer as funções institucionais perante a Vara Criminal prolatora da decisão condenatória a ser 
rescindida. 
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Art. 5º. A atribuição para ajuizamento de revisão criminal prevista nos Artigos 3º e 4º da presente 
Resolução abrange a promoção de qualquer tipo de medida preparatória ou incidental, processual ou 
extraprocessual, inerente ao respectivo ajuizamento. 

Art. 6º. Após ajuizada a revisão criminal, compete ao Núcleo Recursal Criminal a adoção de todas as 
medidas processuais necessárias ao acompanhamento da demanda, especialmente a interposição de 
recursos ou a promoção de ações autônomas impugnativas.  

Parágrafo único. No âmbito do Núcleo Recursal Criminal, a atribuição para o acompanhamento das 
revisões criminais ajuizadas dar-se-á por divisão equânime entre as Defensorias Públicas existentes.  

Art. 7º. É dever de todos os membros e servidores da Defensoria Pública de Santa Catarina, sempre 
que se depararem com matéria passível de ajuizamento de revisão criminal, levá-la ao conhecimento 
do Defensor Público responsável pelo ajuizamento da demanda, nos termos da presente Resolução e 
via correio eletrônico funcional com cópia à Corregedoria-Geral. 

Art. 8º. Nos casos de revisões criminais enviadas diretamente pelo cidadão ao órgão julgador, sendo 
o expediente recebido pelo Poder Judiciário e reencaminhado à Defensoria Pública, o servidor 
responsável pelo Setor de Protocolo da Defensoria Pública deve imediatamente remeter a matéria ao 
Defensor Público com atribuição para o ajuizamento da revisão, nos termos dos artigos 3º e 4º da 
presente Resolução. 

Parágrafo único. Não sendo de plano identificado o Defensor Público com atribuição para a demanda, 
o expediente deverá ser encaminhado à Corregedoria-Geral. 

Art. 9º. Sempre que o Defensor Público entender que o ajuizamento da revisão criminal é 
manifestamente incabível, inconveniente aos interesses da parte ou que não há, no âmbito 
institucional, nenhum membro com atribuição para a promoção da demanda, deve imediatamente 
comunicar o fato ao Defensor Público-Geral, nos termos do artigo 128, inciso XII, da Lei Complementar 
Federal nº 80, de 12 de janeiro de 1994 e conforme Ato da Corregedoria-Geral.  

Art. 10. A realização de mutirões ou eventos similares para atuação em matéria de revisões criminais 
será organizada por meio de deliberação do Defensor Público-Geral. 

Art. 11. Compete ao Defensor Público-Geral, com recurso ao Conselho Superior, dirimir eventuais 
conflitos de atribuição suscitados com base na presente Resolução, conforme a previsão do artigo 10, 
inciso VIII, da Lei Complementar Estadual nº 575, de 2 de agosto de 2012. 

Art. 12. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

Florianópolis/SC, 3 de fevereiro de 2017.  

 

RALF ZIMMER JUNIOR  
Presidente do CSDPESC 

 


