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RESOLUÇÃO CSDPESC nº 69, de 7 de março de 2017 (69/2017) 

Publicada no DOESC nº 20.490, de 09.03.2017 

Disciplina a designação de Defensor Público para 
atividades de caráter excepcional pelo Defensor Público-
Geral e os respectivos limites. 

Revogada pela Resolução CSDPESC nº 74/2017 

 

CONSIDERANDO a previsão contida no artigo 10, inciso XV, da Lei Complementar Estadual nº 
575/2012; 

CONSIDERANDO a previsão contida no artigo 10, inciso XV, do Regimento Interno da 
Defensoria Pública de Santa Catarina; 

CONSIDERANDO o poder de gestão administrativa da Defensoria Pública, previsto no artigo 
6º, inciso III, da Lei Complementar Estadual nº 575/2012; 

CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer critérios objetivos para a designação de 
Defensores Públicos para atuar em área diversa da sua atribuição; 

CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer mecanismos compensatórios para 
trabalhos extraordinários: 

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 nº 575/2012 e nos termos da decisão proferida na sessão ordinária ocorrida em 3 de março 
de 2017, RESOLVE: 

Art. 1º. É atribuição do Defensor Público-Geral a designação de membro da Defensoria Pública para 
exercício de suas atribuições em órgão de atuação diverso do de sua lotação ou, em caráter 
excepcional, perante Juízos, Tribunais ou Defensorias Públicas diferentes dos estabelecidos em 
Resolução do Conselho Superior, observadas a razoabilidade, a proporcionalidade, o interesse público 
e as disposições contidas nesta Resolução. 

Art. 2º. Sem prejuízo de outras hipóteses, a designação de membro tem como objetivo assegurar a 
continuidade dos serviços nos casos de férias, afastamentos, suspeição e impedimento do Defensor 
Público ou vacância de cargo. 

§ 1º. Aplica-se o instituto da designação para a realização de audiências de custódia em feriados e fins 
de semana até a edição de regulamentação pelo Conselho Superior. 

§ 2º. Ressalvado o § 1º, o exercício de outras atividades institucionais em feriados e fins de semana 
sob regime de plantão será disciplinado por Resolução do Conselho Superior. 

§ 3º. O exercício de quaisquer atividades institucionais, inclusive audiências de custódia, no recesso de 
final de ano sob regime de plantão será disciplinado por Resolução do Conselho Superior. 

§ 4º. Aplica-se o instituto da designação quando da realização de mutirões e congêneres. 

§ 5º. Não se aplica o instituto da designação nas hipóteses de colidência de pauta. 

Art. 3º. A designação de membro será efetivada por ato do Defensor Público Geral. 

Parágrafo único. A designação terá os seguintes prazos máximos, podendo ser renovada pelo Defensor 
Público-Geral, condicionada à inexistência de Defensores Públicos interessados: 

I - 30 (trinta) dias, vedada a prorrogação do prazo, em caso de designação involuntária que importe 
deslocamento do membro para local diverso de seu Núcleo Regional; 
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II - 180 (cento e oitenta) dias, prorrogável por igual período, em caso de designação voluntária que 
importe deslocamento do membro para local diverso de seu Núcleo Regional; e 

III - 180 (cento e oitenta) dias, prorrogável por igual período, em caso de designação que não importe 
deslocamento do membro para local diverso de seu Núcleo Regional. 

Art. 4º. O Defensor Público-Geral expedirá Edital, a ser publicado no Diário Oficial Eletrônico, com 
abertura de prazo, não inferior a 2 (dois) dias, de inscrição dos Defensores Públicos interessados na 
designação. 

§ 1°. Encerrado o prazo de inscrição e havendo mais Defensores Públicos interessados do que o 
número necessário, a designação observará, preferencialmente, os seguintes critérios: 

I - menor custo para a Administração com deslocamento; 

II - menor número de participações em designações nos 12 (doze) meses anteriores; 

III - atuação atual na matéria a que se refere a designação; e 

IV - antiguidade na carreira. 

§ 2°. Encerrado o prazo de inscrição e não havendo Defensores Públicos interessados em número 
suficiente, a designação observará, preferencialmente, os critérios dispostos no parágrafo anterior, 
ressalvado o disposto no inciso IV, hipótese em que a designação recairá sobre o Defensor Público mais 
novo da lista de antiguidade. 

Art. 5º. Havendo urgência, a designação poderá ser realizada de forma precária e subsistirá até a 
publicação do Edital de que trata o artigo 4º e a escolha dos Defensores Públicos interessados inscritos 
na forma desta Resolução. 

§ 1º. No caso do caput, o Edital de que trata o artigo 4º deverá ser publicado em até 5 (cinco) dias 
úteis. 

§ 2º. Não haverá designação precária para período superior a 10 (dez) dias. 

Art. 6º. Em se tratando de realização de audiências de custódia em feriados e fins de semana (artigo 
2º, § 1º), a designação independerá de Edital e recairá em todos os Defensores Públicos lotados no 
Núcleo Regional respectivo. 

§ 1º. O Coordenador do Núcleo Regional encaminhará ao Defensor Público-Geral, no prazo que este 
assinalar, escala de revezamento dos Defensores Públicos lotados no Núcleo para realização de 
audiências de custódia em feriados e fins de semana. 

§ 2º. A elaboração da escala de revezamento será realizada em reunião do Núcleo Regional, convocada 
por meio do correio eletrônico funcional e com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis. 

§ 3º. Caberá aos Defensores Públicos de cada Núcleo Regional decidir, nos termos do Regimento 
Interno da Defensoria Pública, a forma e a periodicidade de revezamento para realização das 
audiências de custódia em feriados e fins de semana. 

§ 4º. Caso mais de um Defensor Público opte pelo mesmo final de semana ou feriado(s) para realização 
das audiências de custódia, observar-se-á, para fins de desempate, a lista de antiguidade na carreira. 

Art. 7º. A designação de membro poderá ser realizada com ou sem cumulação da atribuição de origem. 

Parágrafo único. Não se admitirá a designação sem cumulação da atribuição de origem quando tal 
situação implicar redução igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) do número de Defensores 
Públicos lotados no Núcleo Regional de origem, salvo se demonstrado que não haverá prejuízo à 
continuidade dos serviços hodiernos ou se a excepcionalidade assim o exigir. 
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Art. 8º. Nas hipóteses em que a designação de membro implicar atuação em horário sem expediente, 
nos termos do ato do Defensor Público-Geral, o Defensor Público fará jus à concessão de folga. 

§ 1º. Para fins da presente Resolução, considera-se horário sem expediente: 

I - o período compreendido entre às 19h e às 7h de segunda a sexta-feira; e 

II - o período compreendido entre às 19h de sexta-feira até às 7h de segunda-feira. 

§ 2º. A concessão ocorrerá na proporção de 1 (um) dia de folga por 1 (um) dia de atividade em horário 
sem expediente. 

Art. 9º. Nas hipóteses em que a designação de membro implicar cumulação com a atribuição de origem 
no horário de expediente, nos termos do ato do Defensor Público-Geral, o Defensor Público fará jus à 
concessão de folga. 

§ 1º. Para fins da presente Resolução, considera-se horário de expediente o período compreendido 
entre 7h e às 19h de segunda a sexta-feira. 

§ 2º. A concessão ocorrerá na proporção de 1 (um) dia de folga por 15 (quinze) dias de efetiva 
cumulação. 

Art. 10. O Defensor Público poderá gozar, no máximo, no mesmo ano, 30 (trinta) dias de folga. 

§ 1º. Os dias de folga que ultrapassarem o limite estabelecido no caput poderão ser gozados nos anos 
seguintes, observada a limitação anual. 

§ 2º. Considera-se adquirida a folga, no caso do artigo 9º, § 2º, quando exercido o 15º (décimo quinto) 
dia de efetiva cumulação. 

§ 3º. Considera-se exercício, para fins desta Resolução, o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro 
do mesmo ano. 

Art. 11. Para averbação das folgas adquiridas, o Defensor Público deverá realizar requerimento e 
encaminhá-lo à Gerência de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas – GEPES, por correio eletrônico 
funcional, apresentando: 

I - o ato de designação;  

II - as datas de atuação em horário sem expediente ou as datas de efetiva cumulação; e 

III - o número de dias de folga adquiridos. 

§ 1º. A GEPES decidirá a respeito do requerimento no prazo de 5 (cinco) dias úteis e, sem prejuízo da 
notificação do Defensor Público interessado, encaminhará cópia do requerimento e da decisão para a 
Corregedoria Geral e a Defensoria Pública-Geral. 

§ 2º. Da decisão de indeferimento da averbação, será cabível a interposição de recurso ao Defensor 
Público Geral, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da notificação, por correio eletrônico funcional, 
do Defensor Público interessado 

Art. 12. Para fruição das folgas adquiridas, o Defensor Público deverá realizar requerimento e 
encaminhá-lo à Corregedoria-Geral, por correio eletrônico funcional e com antecedência mínima de 5 
(cinco) dias úteis, indicando a(s) data(s) em que pretende frui-las. 

§ 1º. A Corregedoria-Geral decidirá a respeito do requerimento e, sem prejuízo da notificação do 
Defensor Público interessado, encaminhará cópia da decisão para a GEPES e a Defensoria Pública-
Geral. 

§ 2º. Da decisão de indeferimento da fruição, será cabível a interposição de recurso ao Defensor 
Público Geral, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da notificação, por correio eletrônico funcional, 
do Defensor Público interessado 
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Art. 13. Fica vedada, para fins de aposentadoria, a conversão dos dias disponíveis para folga em 
prestação pecuniária. 

Art. 14. A presente Resolução não se aplica aos casos previstos no artigo 10, inciso XV, alíneas “b”, “c” 
e “d”, do Regimento Interno da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina. 

Art. 15. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Florianópolis/SC, 7 de março de 2017. 

 
RALF ZIMMER JUNIOR 
Presidente do CSDPESC 

 

 

 


