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RESOLUÇÃO CSDPESC nº 68, de 7 de março de 2017 (68/2017) 

Publicada no DOESC nº 20.490 de 09.03.2017 

Disciplina a promoção na carreira de Defensor Público do 
Estado de Santa Catarina. 

 

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 no artigo 11, inciso XXIII, do Regimento Interno do Conselho Superior, e nos 
termos da decisão proferida na sessão ordinária ocorrida em 3 de março de 2017, RESOLVE: 

TÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º. A promoção consiste no acesso imediato dos membros da Defensoria Pública do Estado de 
Santa Catarina de uma categoria para a imediatamente superior da carreira, preenchidos os requisitos 
legais. 

Parágrafo único. Não havendo candidatos interessados da categoria imediatamente anterior: 

I - o cargo vago da Primeira Categoria poderá ser provido por Defensor Público da Terceira Categoria 
e, subsidiariamente, por Defensor Público Substituto; 

II - o cargo vago da Segunda Categoria poderá ser provido por Defensor Público Substituto. 

Art. 2º. Os membros da Defensoria Pública somente poderão ser promovidos após 2 (dois) anos de 
efetivo exercício na categoria, dispensado o interstício deste parágrafo se não houver quem preencha 
tal requisito ou se quem o preencher recusar a promoção.  

Art. 3º. As promoções serão efetivadas, alternadamente, pelos critérios de antiguidade e 
merecimento. 

§ 1º. A alternância dos critérios será apurada em cada categoria. 

§ 2º. Quando não for possível determinar a ordem de precedência do surgimento das vagas, 
considerar-se-á que a primeira vaga será provida por antiguidade. 

Art. 4º. As vagas serão providas por promoção uma a uma, ainda que existam várias a serem 
preenchidas na mesma ou em diferentes categorias. 

Art. 5º. As promoções serão deflagradas quando da declaração de vacância ou da criação de cargos 
nas respectivas categorias.  

Parágrafo único. Em até 15 (quinze) dias após a publicação do ato de declaração de vacância de cargo 
ou da lei que o criou, o Defensor Público-Geral publicará Edital de Promoção no Diário Oficial 
Eletrônico. 

Art. 6º. Considera-se vago o cargo a ser provido por promoção na data: 

a) do início da vigência do ato de promoção do membro de Segunda Categoria para a Primeira 
Categoria, quanto ao cargo de Segunda Categoria; 

b) do início da vigência do ato de promoção do membro de Terceira Categoria para a Segunda 
Categoria, quanto ao cargo de Terceira Categoria; 
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c) da aposentadoria do membro; 

d) da exoneração ou demissão do membro; 

e) do falecimento do membro; e 

f) da publicação da lei que o criou, quando se tratar do primeiro provimento do cargo por um Defensor 
Público. 

Parágrafo único. A promoção retroagirá, para todos os fins, à data da vacância do cargo. 

TÍTULO II 

DA LISTA DE ANTIGUIDADE 

Art. 7º. A antiguidade será apurada na categoria e determinada pelo tempo de efetivo exercício na 
categoria. 

§ 1º. O empate no tempo de efetivo exercício na categoria resolver-se-á pelo tempo de efetivo 
exercício na carreira. 

§ 2º. O empate no tempo de efetivo exercício na carreira resolver-se-á pela ordem de classificação no 
concurso público de ingresso na carreira de Defensor Público. 

Art. 8º. A lista de antiguidade será ordenada do membro mais antigo para o mais novo, observado o 
artigo 7º, nela devendo constar:  

I - a categoria em que o Defensor Público se encontra; 

II - a data de início do efetivo exercício na respectiva categoria;  

III - a data de início do efetivo exercício na carreira; e 

IV - a classificação no concurso público de ingresso na carreira de Defensor Público. 

Art. 9º. Em janeiro de cada ano, o Defensor Público-Geral do Estado submeterá a lista de antiguidade 
atualizada dos membros da Defensoria Pública à aprovação do Conselho Superior. 

§ 1º. A providência descrita no caput também deverá ser adotada antes de cada concurso de 
promoção, salvo se, da data de aprovação da última lista até a data anterior à abertura do Edital de 
Promoção, não tenha havido qualquer ingresso, vacância ou movimentação na carreira, circunstância 
a ser atestada pela Corregedoria-Geral. 

§ 2º. O próprio Defensor Público-Geral, ou seu substituto legal, funcionará como Conselheiro-Relator 
do Expediente de submissão da lista de antiguidade. 

Art. 10. Aprovada a lista de antiguidade pelo Conselho Superior, por meio de Manifestação, será 
publicada no Diário Oficial Eletrônico, abrindo-se prazo de 5 (cinco) dias para sua impugnação. 

§ 1º. A impugnação deverá ser fundamentada e instruída com os documentos que sustentam a 
irresignação, bem como imediatamente distribuída para um Conselheiro-Relator. 

§ 2º. O Conselheiro-Relator deverá encaminhar o Expediente para inclusão na pauta da sessão 
seguinte, esteja ou não instruído com relatório e voto. 

§ 3º. Não havendo impugnação ou decididas as que forem opostas, a lista se tornará definitiva, salvo 
erro material. 

TÍTULO III 

DA PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE 
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Art. 11. Em se tratando de promoção por antiguidade, o Edital de Promoção de que trata o artigo 5º 
conterá, no mínimo: 

I - a descrição do cargo vago; 

II - a indicação da Manifestação do Conselho Superior que contenha a última lista de antiguidade 
aprovada; 

III - o nome do Defensor Público selecionado para promoção, o qual será o mais antigo da categoria 
inferior àquela do cargo vago na lista de antiguidade; e  

IV - a menção à possibilidade de promoção dos Defensores Públicos que se seguirem ao selecionado 
na lista de antiguidade, caso este último: 

a) recuse a promoção por antiguidade; 

b) seja promovido antes da decisão a respeito do Edital de Promoção; ou 

c) tenha sua promoção por antiguidade recusada pelo Conselho Superior. 

Art. 12. O Defensor Público selecionado para promoção terá o prazo de 15 (quinze) dias, contados da 
publicação do Edital, para manifestar sua recusa expressa à promoção, sem a qual será tido como 
aceitante. 

Parágrafo único. No mesmo prazo, os Defensores Públicos que se seguirem ao selecionado na lista de 
antiguidade deverão observar o procedimento descrito no caput. 

Art. 13. Qualquer Defensor Público poderá, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação do Edital 
de Promoção, apresentar impugnação fundamentada, dirigida ao Presidente do Conselho Superior. 

Art. 14. Decorridos os prazos dos artigos 12 e 13 sem apresentação de impugnação, o Defensor 
Público-Geral submeterá o processo de promoção à decisão do Conselho Superior. 

Parágrafo único. O próprio Defensor Público-Geral, ou seu substituto legal, funcionará como 
Conselheiro-Relator do Expediente de submissão do processo. 

Art. 15. As impugnações apresentadas no prazo do artigo 13 deverão ser decididas pelo Conselho 
Superior, autuando-se como um único Expediente e distribuindo-se imediatamente para um único 
Conselheiro-Relator. 

§ 1º. O Conselheiro-Relator deverá encaminhar o Expediente para inclusão na pauta da sessão 
seguinte, esteja ou não instruído com relatório e voto. 

§ 2º. O Conselho Superior decidirá a respeito das impugnações e das promoções na mesma sessão. 

Art. 16. A sessão do Conselho Superior para apreciação dos concursos de promoção por antiguidade, 
com ou sem impugnações, será secreta, ressalvada a participação dos Defensores Públicos 
diretamente interessados. 

§ 1º. O Conselho Superior somente poderá recusar a promoção do Defensor Público mais antigo pelo 
voto fundamentado de 2/3 (dois terços) de seus membros. 

§ 2º. Na hipótese do § 1º, o Conselho Superior suspenderá a sessão e abrirá prazo de 10 (dez) dias para 
defesa por parte do Defensor Público interessado, reincluindo-se o Expediente na pauta da sessão 
ordinária seguinte e assegurando-se ao Conselho a possibilidade de revisão, pelo quórum de maioria 
absoluta de seus membros, da decisão de recusa. 
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§ 3º. O Defensor Público interessado poderá exercer o direito de manifestação oral, na forma do 
Regimento Interno do Conselho Superior. 

§ 4º. Será promovido o Defensor Público que se seguir ao selecionado na lista de antiguidade quando: 

a) houver recusa manifestada pelo próprio Defensor Público selecionado à promoção por antiguidade; 

b) houver sua recusa pelo Conselho Superior e não ocorrer a revisão da decisão, nos termos dos 
parágrafos anteriores; e 

c) ocorrer a sua promoção antes da decisão a respeito do Edital de Promoção. 

§ 5º. Repetir-se-á o procedimento previsto no § 4º tantas vezes quantas forem necessárias à efetivação 
da promoção. 

§ 6º. Não caberá recurso contra a decisão do Conselho Superior, salvo erro material. 

Art. 17. Decididas eventuais impugnações, bem como as promoções, o Defensor Público-Geral fará 
publicar, no Diário Oficial Eletrônico, a(s) portaria(s) de promoção(ões). 

Parágrafo único. A publicação ocorrerá no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da decisão do Conselho. 

TÍTULO IV 

DA PROMOÇÃO POR MERECIMENTO 

CAPÍTULO I 

DA AFERIÇÃO DO MERECIMENTO 

Art. 18. A aferição do merecimento observará os seguintes critérios:  

I - produtividade, eficiência e presteza demonstradas no desempenho da função, considerando-se: 

a) exercício das funções institucionais; 

b) exercício de funções administrativas; e 

c) prestação de serviços relevantes. 

II - aprovação em cursos de aperfeiçoamento de natureza jurídica, promovidos pela Defensoria Pública 
do Estado de Santa Catarina ou por estabelecimento de ensino superior oficialmente reconhecido.  

Art. 19. O exercício das funções institucionais será pontuado conforme os seguintes subcritérios: 

I - assiduidade, cumprimento tempestivo dos prazos processuais e agilidade no atendimento dos 
assistidos, atestados pelo Corregedoria-Geral: até 10 (dez) pontos; 

II - dedicação e produtividade no cumprimento das obrigações funcionais e normas emanadas pelos 
órgãos competentes da Defensoria Pública, apurados pelos relatórios de atividades, pelas observações 
feitas nas correições e inspeções e pelas anotações constantes de seus assentamentos funcionais: até 
16 (dezesseis) pontos; e 

III - apresentação, dentro do prazo, de todos os relatórios, inclusive de atividades, instituídos ou 
solicitados pela Corregedoria-Geral da Defensoria Pública, circunstância a ser atestada pelo 
Corregedor- Geral: até 4 (quatro) pontos. 

§ 1º. Os subcritérios previstos neste artigo serão avaliados levando-se em conta os 36 (trinta e seis) 
meses de efetivo exercício anteriores à abertura do processo de promoção. 

§ 2º. Se o membro contar com menos de 36 (trinta e seis) meses de efetivo exercício na carreira, os 
subcritérios serão avaliados levando-se em conta a totalidade do tempo de efetivo exercício. 
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§ 3º. Os Defensores Públicos que estiverem ocupando os cargos de Defensor Público-Geral, 
Subdefensor Público-Geral, Corregedor-Geral ou outros cargos na Administração Superior, bem como 
estejam no exercício da Presidência de entidade de classe dos Defensores Públicos, serão avaliados 
pelo trabalho desenvolvido no período anterior às suas designações ou afastamentos, observados os 
parágrafos anteriores. 

Art. 20. O exercício de funções administrativas será pontuado conforme os seguintes subcritérios: 

I - mandato de conselheiro titular do Conselho Superior: 1 (um) ponto por ano completo de mandato, 
até o máximo de 2 (dois) pontos;  

II - mandato de conselheiro suplente do Conselho Superior: 0,5 (zero vírgula cinco) ponto por ano 
completo de mandato, desde que haja participação em, no mínimo, 1 (uma) sessão por ano, até o 
máximo de 1 (um) ponto; 

III - exercício da presidência da entidade de classe de maior representatividade dos membros da 
Defensoria Pública do Estado: 1 (um) ponto por ano completo de mandato, até o máximo de 2 (dois) 
pontos; 

IV - Coordenação de Núcleo Regional: 0,5 (zero vírgula cinco) ponto por ano completo de exercício 
efetivo, até o máximo de 1 (um) ponto; 

V - SubCoordenação de Núcleo Regional: 0,25 (zero vírgula vinte e cinco) ponto por ano completo de 
exercício efetivo, até o máximo de 0,5 (zero vírgula cinco) ponto; 

VI - exercício da função de Sub-Corregedor-Geral ou Secretário Jurídico e Legislativo: 0,25 (zero vírgula 
vinte e cinco) ponto por ano completo de exercício efetivo, até o máximo de 0,5 (zero vírgula cinco) 
ponto. 

§ 1º. As funções descritas neste artigo não serão objeto de pontuação quando houver recebimento de 
qualquer tipo de remuneração específica para o seu exercício, salvo quanto aos membros natos do 
Conselho Superior. 

§ 2º. Em caso de afastamento da atividade-fim para o exercício de funções administrativas, a 
pontuação será reduzida em 1/4 (um quarto). 

Art. 21. A prestação de serviços relevantes será pontuada conforme os seguintes subcritérios: 

I - exercício da função de Defensor-Corregedor: 0,25 (zero vírgula vinte e cinco) ponto por ano 
completo de exercício efetivo, até o máximo de 0,5 (zero vírgula cinco) ponto; 

II - participação como membro de Comissão de Avaliação de Estágio Probatório de Servidor ou 
Defensor Público: 

a) na condição de titular: 0,25 (zero vírgula vinte e cinco) ponto por ano completo de exercício efetivo, 
até o máximo de 0,5 (zero vírgula cinco) ponto; 

b) na condição de suplente: 0,125 (zero vírgula cento e vinte e cinco) ponto por cada Comissão, até o 
máximo de 0,25 (zero vírgula vinte e cinco) ponto; 

III - participação como membro de Comissão de Sindicância ou de Processo Administrativo Disciplinar 
instaurado no âmbito da Defensoria Pública: 0,25 (zero vírgula vinte e cinco) ponto por cada Comissão, 
até o máximo de 1 (um) ponto; 

IV - participação como membro de Comissão Eleitoral para escolha do Defensor Público-Geral ou dos 
integrantes do Conselho Superior: 0,25 (zero vírgula vinte e cinco) ponto por cada Comissão, até o 
máximo de 0,5 (zero vírgula cinco) ponto; 
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V - participação como membro de Comissão Organizadora ou Banca Examinadora de Concurso de 
Defensor Público ou Servidor Público: 0,25 (zero vírgula vinte e cinco) ponto por cada Comissão, até o 
máximo de 0,5 (zero vírgula cinco) ponto; 

a) na condição de titular: 0,25 (zero vírgula vinte e cinco) ponto por ano completo de exercício efetivo, 
até o máximo de 0,5 (zero vírgula cinco) ponto; 

b) na condição de suplente: 0,125 (zero vírgula cento e vinte e cinco) ponto por cada Comissão, até o 
máximo de 0,25 (zero vírgula vinte e cinco) ponto; 

VI - participação em projeto coletivo instituído pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina ou 
autorizado pela respectiva Defensoria Pública-Geral, inclusive Forças e Mutirões Estaduais: 0,25 (zero 
vírgula vinte e cinco) ponto por cada participação, até o máximo de 1 (um) ponto; 

VI - participação em projeto coletivo instituído pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina ou 
autorizado pela respectiva Defensoria Pública-Geral, inclusive Forças e Mutirões Estaduais: 0,25 (zero 
vírgula vinte e cinco) ponto por cada participação, até o máximo de 2 pontos (dois pontos); (Redação 
dada pela Deliberação CSDPESC nº 88/2022) 

VII - participação, quando tiver assento, dos Conselhos federais, estaduais e municipais afetos às 
funções institucionais da Defensoria Pública, desde que mediante designação ou autorização do 
Defensor Público-Geral: 0,25 (zero vírgula vinte e cinco) ponto por ano completo de participação, até 
o máximo de 0,5 (zero vírgula cinco) ponto; 

VIII - participação como membro/a da Comissão Especial e/ou palestrante ou colaborador/a do Curso 
Oficial de Preparação à carreira de Defensor Público do Estado de Santa Catarina: 0,15 (zero vírgula 
quinze) ponto por cada Comissão ou participação, até o máximo de 0,3 (zero vírgula três) ponto; 
(Incluído pela Resolução CSDPESC nº 79/2018) 

VIII - participação na Comissão de Defesa das Garantias e das Prerrogativas dos Defensores Públicos 
do Estado de Santa Catarina: 0,25 (zero vírgula vinte e cinco) ponto por ano completo de participação, 
até o máximo de 0,5 (zero vírgula cinco) pontos. (Incluído pela Resolução CSDPESC nº 83/2018) 

IX - participação na Comissão de Defesa das Garantias e das Prerrogativas dos Defensores Públicos do 
Estado de Santa Catarina: 0,25 (zero vírgula vinte e cinco) ponto por ano completo de participação, até 
o máximo de 0,5 (zero vírgula cinco) pontos. (Incluído pela Resolução CSDPESC nº 83/2018) 
(Renumerado pela Deliberação CSDPESC nº 88/2022) 

Parágrafo único. As funções descritas neste artigo não serão objeto de pontuação quando houver 
recebimento de qualquer tipo de remuneração específica para o seu exercício. 

Art. 22. A atividade acadêmica somente será pontuada nas áreas de direito, ciências políticas, 
criminologia, filosofia e sociologia e conforme os seguintes subcritérios: 

I - título de pós-doutorado: 1,5 (um vírgula cinco) ponto por título, até o máximo de 3 (três) pontos; 

II - título de doutorado: 1,5 (um vírgula cinco) ponto por título, até o máximo de 3 (três) pontos; 

III - título de mestrado: 1 (um) ponto por título, até o máximo de 2 (dois) pontos; 

IV - título de especialização: 0,5 (zero vírgula cinco) ponto, até o máximo de 1 (um) ponto; 

V - livro publicado de autoria individual do candidato, com a indicação do respectivo número ISBN: 0,5 
(zero vírgula cinco) ponto por livro, até o máximo de 2 (dois) pontos; 

VI - livro publicado em coautoria pelo candidato, com a indicação do respectivo número ISNN ou ISBN: 
0,25 (zero vírgula vinte e cinco) ponto por livro, até o máximo de 1 (um) ponto; 
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VII - artigo publicado pelo candidato em obra coletiva ou repertório especializado, com a indicação do 
respectivo número ISNN ou ISBN: 0,1 (zero vírgula um) ponto por artigo, até o máximo de 0,8 (zero 
vírgula oito) ponto; 

VIII - participação em Congressos, Seminários ou Encontros Científicos, promovidos pela Defensoria 
Pública ou por instituição ou estabelecimento de ensino superior oficialmente reconhecido, com carga 
horária mínima de 12 (doze) horas: 0,1 (zero vírgula um) ponto por participação, até o máximo de 0,8 
(zero vírgula oito) ponto. 

§ 1º. Todas atividades acadêmicas previstas neste artigo que tenham sido concluídas antes do ingresso 
na carreira não serão pontuadas. 

§ 2º. Nos casos dos incisos I a IV deste artigo, se a titulação for obtida com o afastamento das funções 
institucionais, excetuando- se os afastamentos para a elaboração de tese ou dissertação, a pontuação 
será reduzida pela metade. 

§ 3º. Nos casos dos incisos I a IV deste artigo, não será pontuada a titulação obtida sem defesa oral do 
trabalho final. 

Art. 23. A comprovação das pontuações dar-se-á: 

I - quanto aos subcritérios do artigo 19, por declaração do Corregedor-Geral, emitida quando da 
remessa do processo de promoção pelo Defensor Público-Geral para a Corregedoria-Geral; 

II - quanto aos subcritérios dos artigos 20 e 21, por declaração do Defensor Público-Geral ou do 
Subdefensor Público-Geral, emitida quando da finalização do prazo de inscrição para participação do 
processo de promoção; 

III - quanto aos subcritérios do artigo 22: 

a) por meio de cópia autenticada do diploma devidamente registrado no órgão competente, nos casos 
dos incisos I a IV; 

b) por meio de exemplar da publicação, no caso dos incisos V a VII; 

c) por meio de cópia autenticada do certificado ou diploma, no caso do inciso VIII; 

d) por meio de demonstração de validação por instituição nacional, na forma da lei, no caso de 
doutorado ou mestrado obtidos no exterior. 

§ 1º. Caso os documentos referidos no caput estejam redigidos em língua estrangeira, será necessário 
acompanhamento de tradução feita por tradutor oficial.  

§ 2º. O Defensor Público cujo nome apresentar divergência com o grafado no documento 
comprobatório deverá anexar, ao certificado ou diploma com nome divergente, certidão ou decisão 
judicial justificando a divergência entre o nome que consta na sua inscrição e o que aparece no 
documento. 

§ 3º. Os documentos comprobatórios cujos nomes apresentarem divergência, quando não 
acompanhados da justificativa de que trata o parágrafo anterior, não serão computados. 

Art. 24. 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. 

CAPÍTULO II 

DA PROMOÇÃO POR MERECIMENTO 

Art. 25. Em se tratando de promoção por merecimento, o Edital de Promoção de que trata o artigo 5º 
conterá, no mínimo: 
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I - a descrição do cargo vago; e 

II - a indicação da Manifestação do Conselho Superior que contenha a última lista de antiguidade 
aprovada. 

Art. 26. O Defensor Público interessado em participar do concurso de promoção por merecimento 
deverá formalizar sua inscrição, por meio de requerimento em formulário próprio, a ser encaminhado, 
na forma eletrônica, para a Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas no prazo de 15 (quinze) 
dias, contados da publicação do Edital. 

§ 1º. São requisitos para inscrição e participação no concurso de promoção: 

I - constar no primeiro quinto do total de Defensores Públicos ocupantes da categoria imediatamente 
anterior àquela do cargo disputado, observada a lista de antiguidade, arredondando-se para o primeiro 
número inteiro subsequente quando se tratar de número fracionário; 

II - não ter sofrido imposição de penalidade em processo administrativo disciplinar nos 2 (dois) anos 
anteriores à data de início do prazo de inscrição; 

III - não estar afastado de suas funções para tratar de assuntos particulares; 

IV - não estar afastado de suas funções em razão de exercício de cargo político eletivo; 

V - não ter sido removido compulsoriamente nos 2 (dois) anos anteriores à data de início do prazo de 
inscrição; 

VI - não estar afastado para fins de aposentadoria. 

§ 2º. No ato da inscrição, o Defensor Público interessado deverá indicar as funções, serviços e 
atividades previstos nos artigos 20 a 22 que deseja pontuar no concurso de promoção, bem como 
comprovar, por meio de juntada documental ao requerimento, os subcritérios do artigo 22. 

§ 3º. Os documentos encaminhados com a inscrição não serão anexados aos assentamentos funcionais 
do candidato, incumbindo exclusivamente ao interessado completar o seu registro funcional na 
Defensoria Pública. 

§ 4º. Não serão admitidos pedidos de indicação de funções, serviços e atividades ou de comprovação 
dos subcritérios do artigo 22 após o término do prazo de inscrição. 

§ 5º. Não serão pontuados os serviços, funções ou atividades sem expressa indicação no requerimento 
de inscrição, nos termos do § 2º. 

§ 6º. Somente serão computados os pontos alcançados até o último dia do prazo para inscrição no 
concurso de promoção. 

Art. 27. Encerrado o prazo de que trata o artigo 26, o Defensor Público-Geral emitirá, por si ou meio 
do Subdefensor Público-Geral, a declaração prevista no artigo 23, inciso II, para cada inscrição recebida 
e remeterá o processo de promoção por merecimento, acompanhado de todas as inscrições e 
documentos recebidos, para o Corregedor-Geral. 

Parágrafo único. No prazo de 20 (vinte) dias, o Corregedor-Geral:  

I - atestará se os inscritos satisfazem as condições previstas no artigo 26, § 1º; 

II - emitirá a declaração prevista no artigo 23, inciso I; 

III - devolverá o processo de promoção por merecimento ao Defensor Público-Geral. 
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Art. 28. Devolvido o processo, o Defensor Público-Geral decidirá sobre as inscrições e fará publicar, no 
Diário Oficial Eletrônico, a relação dos candidatos com inscrição deferida para participação do concurso 
de promoção por merecimento. 

§ 1º. Qualquer Defensor Público poderá, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação da relação, 
interpor recurso fundamentado, dirigido ao Presidente do Conselho Superior. 

§ 2º. Findo o prazo previsto no § 1º, o processo do concurso de promoção será autuado como 
Expediente e distribuído para um único Conselheiro-Relator, que também relatará eventuais recursos. 

§ 3º. O Conselheiro-Relator deverá preencher uma tabela-padrão para cada Defensor Público inscrito, 
conforme Anexo desta Resolução, com aferição da pontuação obtida pelo candidato: 

a) em cada um dos subcritérios de avaliação; 

b) total em cada um dos critérios de avaliação; e 

c) total final. 

§ 4º. O Conselho Superior decidirá a respeito dos recursos e das promoções na mesma sessão. 

§ 5º. Não caberá recurso contra a decisão do Conselho Superior, salvo erro material. 

Art. 29. A sessão do Conselho Superior para apreciação dos concursos de promoção por merecimento, 
com ou sem recursos, será secreta, ressalvada a participação dos Defensores Públicos diretamente 
interessados. 

§ 1º. Na sessão, o Conselho deverá decidir, por maioria absoluta, a respeito das tabelas-padrão de cada 
Defensor Público inscrito. 

§ 2º. Apurada a pontuação final de todos os inscritos, cada Conselheiro indicará, por ordem de 
preferência, até 3 (três) nomes de candidatos para promoção por merecimento. 

Art. 30. Encabeçará a lista tríplice o Defensor Público que obtiver o maior número de votos dentre os 
Conselheiros e figurarão em segundo e terceiro lugares, respectivamente, os que obtiverem votação 
imediatamente inferior. 

§ 1º. Ocorrendo empate, proceder-se-á à nova votação, exclusivamente entre aqueles que obtiveram 
igualdade de votos, para o fim de determinar suas posições na lista. 

§ 2º. Persistindo o empate, serão observados, para fins de desempate, os critérios previstos no artigo 
7º. 

§ 3º. A lista de promoção por merecimento poderá conter menos de 3 (três) nomes, se os 
remanescentes da Categoria que preencham os requisitos à promoção forem em número inferior a 3 
(três). 

§ 4º. Havendo apenas um Defensor Público concorrendo à vaga, a recusa à sua aprovação para 
promoção observará o disposto no artigo 16, § 1º e § 2º. 

Art. 31. A lista tríplice constará de Manifestação do Conselho Superior, a qual será entregue ao 
Defensor Público-Geral na própria sessão, se estiver presente, ou imediatamente após o seu término, 
por meio de mensagem eletrônica específica para o endereço eletrônico do Defensor Público-Geral. 

Parágrafo único. Na Manifestação, os integrantes da lista tríplice terão seus nomes alocados em ordem 
de votação, bem como serão indicados os votos obtidos por cada um e quantas vezes já integraram 
lista tríplice de forma consecutiva e alternada. 
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Art. 32. O Defensor Público-Geral terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da entrega da lista 
tríplice, nos termos do artigo anterior, para escolha do Defensor Público a ser promovido dentre os 
integrantes da lista. 

§ 1º. É obrigatória a promoção do Defensor Público que figurar por 3 (três) vezes consecutivas ou 5 
(cinco) alternadas em lista de merecimento. 

§ 2º. Na hipótese de o Defensor Público promovido por merecimento não ser o mais votado no 
Conselho Superior na elaboração da lista tríplice, a decisão deverá ser devidamente motivada pelo 
Defensor Público-Geral. 

§ 3º. Caso o Defensor Público-Geral não proceda à escolha formal no prazo assinalado, será 
automaticamente promovido o Defensor Público que figurar em primeiro lugar na lista tríplice. 

TÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 33. Para cada vaga a ser provida, será aberto um Edital de Promoção, observando-se o artigo 4º 
quando da realização da sessão. 

§ 1º. Havendo simultaneidade de Editais de Promoção por antiguidade, o Defensor Público mais antigo 
da categoria inferior àquela do cargo vago, observada a lista de antiguidade, poderá ser selecionado 
em mais de um Edital, observados os artigos 11 e 16, § 4º. 

§ 2º. Havendo simultaneidade de Editais de Promoção por merecimento, o Defensor Público 
interessado poderá se inscrever em mais de um Edital, permitindo-se a pontuação dos mesmos 
serviços, funções e atividades em cada um deles, observado o artigo 24. 

§ 3º. Não se aplica o disposto no parágrafo anterior se, tratando-se de Editais para categorias 
diferentes, o membro for promovido por merecimento para uma delas. 

§ 4º. Havendo simultaneidade de Editais de Promoção por antiguidade e merecimento: 

I - o Defensor Público interessado poderá se inscrever nos Editais de merecimento, ainda que já 
selecionado em algum Edital de antiguidade, sem prejuízo da aplicação dos parágrafos anteriores;  

II - caso o Defensor Público interessado se inscreva nos Editais para ambos os critérios, será dada 
preferência à efetivação de sua promoção por antiguidade. 

§ 5º. Durante a sessão, será procedida à decisão de cada promoção individualmente e, nos casos de 
merecimento, formar-se-á uma lista tríplice para cada vaga. 

§ 6º. No caso do § 5º, o Defensor Público poderá figurar em mais de uma lista tríplice. 

Art. 34. A promoção dos Defensores Públicos de Segunda e Terceira Categorias para as categorias 
superiores não implica alteração da respectiva lotação, modificável somente mediante processo de 
remoção. 

Parágrafo único. A promoção do Defensor Público Substituto para a Terceira Categoria (ou para a 
Primeira ou Segunda Categorias, nas hipóteses do artigo 1º, parágrafo único, incisos I e II) está 
vinculada à aceitação de sua remoção para o local de vacância da respectiva vaga, apurada após a 
realização da promoção e remoção entre os Defensores Públicos de Primeira, Segunda e Terceira 
Categorias.  
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Art. 35. Salvo disposição legal ou regulamentar em contrário, a lista de antiguidade prevista no Título 
II desta Resolução será utilizada no âmbito da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina para 
todos os fins, inclusive para desempate. 

Art. 36. Salvo disposição em contrário, os dias expressos nesta Resolução são contados em dias 
contínuos, excluindo-se a data de início e incluindo-se a data de vencimento. 

§ 1º. Se o dia do vencimento cair em feriado, não houver expediente na Sede da Defensoria Pública ou 
esse for encerrado antes da hora normal, considerar-se-á prorrogado o prazo até o seguinte dia útil. 

§ 2º. Os prazos de anos expiram no dia de igual número do de início, ou no imediato, se faltar exata 
correspondência. 

Art. 37. Os casos omissos serão decididos pelo Conselho Superior.  

Art. 38. Revogam-se as Resoluções CSDPESC nº 16, de 7 de fevereiro de 2014, e 30, de 8 de abril de 
2015. 

Art. 39. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, não se aplicando aos processos de 
promoção referentes a vacâncias de cargos ocorridas anteriormente à sua vigência. 

Florianópolis/SC, 7 de março de 2017. 

 

RALF ZIMMER JUNIOR  
Presidente do CSDPESC 
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ANEXO ÚNICO 

Avaliação Individual para fins de Promoção por Merecimento 

 

I)  DADOS PESSOAIS 

Defensor Público  

Data de ingresso na carreira  

 

II) PONTUAÇÃO POR FUNÇÕES INSTITUCIONAIS (ARTIGO 19) 

Critério Previsão Pontuação 

 I - Assiduidade, Prazos e Atendimento Assistidos 0 a 10 pontos  

II - Dedicação e Produtividade 0 a 16 pontos  

III - Apresentação de Relatórios de Atividades 0 a 4 pontos  

   TOTAL   0 a 30 pontos  

 

III) PONTUAÇÃO POR FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS (ARTIGO 20) 

Critério Previsão  Quantidade Pontuação 

I - Mandato Conselho Superior Titular 0 a 2 pontos   

II - Mandato Conselho Superior Suplente 0 a 1 ponto   

III - Presidência de Entidade de Classe 0 a 2 pontos   

IV - Coordenação de Núcleo Regional 0 a 1 ponto   

V - SubCoordenação de Núcleo Regional 0 a 0,5 ponto   

VI - SubCorregedor-Geral ou Secretário Jurídico 0 a 0,5 ponto   

   TOTAL 0 a 7 pontos   

 

IV) PONTUAÇÃO POR SERVIÇOS RELEVANTES (ARTIGO 21) 
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 Critério Previsão  Quantidade  Pontuação 

I - Defensor-Corregedor 0 a 0,5 ponto   

II/a - Comissão Avaliação Estágio Probatório 
Titular 

0 a 0,5 ponto   

II/b - Comissão Avaliação Estágio Probatório 
Suplente 

0 a 0,25 ponto   

III - Comissão de Sindicância ou de PAD 0 a 1 ponto   

IV - Comissão Eleitoral 0 a 0,5 ponto   

V/a - Comissão Organizadora de Concurso 
Titular 

0 a 0,5 ponto   

V/b - Comissão Organizadora de Concurso 
Suplente 

0 a 0,25 ponto   

VI - Projeto coletivo 0 a 1 ponto   

VII - Conselho federal, estadual ou municipal 0 a 0,5 ponto   

   TOTAL 0 a 5 pontos   

 

V) PONTUAÇÃO POR ATIVIDADES ACADÊMICAS (ARTIGO 22) 

 Critério Previsão  Quantidade  Pontuação 

I - Pós-Doutorado 0 a 3 pontos   

II - Doutorado 0 a 3 pontos   

III - Mestrado 0 a 2 pontos   

IV - Especialização 0 a 1 ponto   

V - Livro Autoria Individual 0 a 2 pontos   

VI - Livro Coautoria 0 a 1 ponto   

VII - Artigo 0 a 0,8 ponto   
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VIII - Congresso, Seminário ou Encontro Científico 0 a 0,8 ponto   

 TOTAL 0 a 13,6 pontos   

 

VI) PONTUAÇÃO FINAL: _______  
   

Florianópolis, / /  

 

 

 

Assinatura do Presidente do CSDPE                                                               Ciência do Defensor Avaliado 

 

 


