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RESOLUÇÃO CSDPESC nº 76, de 10 de novembro de 2017 (76/2017) 

Publicada no DOESC nº 20.656, de 16.11.2017 

Dispõe sobre a obrigatoriedade da disponibilização, no 
sítio oficial da Defensoria Pública na rede mundial de 
computadores, dos atos normativos emanados pela 
Administração Superior, bem como dos relatórios de 
estatística e de produtividade dos Defensores Públicos.  

 

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 I, do Regimento Interno do Conselho Superior, e nos termos 
da decisão proferida na 79ª Sessão Ordinária, ocorrida em 10 de novembro de 2017, 

CONSIDERANDO os princípios constitucionais da publicidade e da eficiência (artigo 37, caput, 
da Constituição da República), bem como o direito fundamental do cidadão o acesso às informações 
de interesse coletivo ou geral (artigo 5º, XXXIII, da Constituição da República, regulamentado pela Lei 
nº 12.527/2011), RESOLVE: 

Art. 1º. As Deliberações e as Resoluções do Conselho Superior, bem como os atos normativos de 
caráter geral e cogente da Corregedoria-Geral deverão ser disponibilizados no sítio oficial da 
Defensoria Pública na rede mundial de computadores (internet) e neste organizados em ordem 
numérica decrescente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a sua publicação no órgão de imprensa 
oficial.  

Parágrafo único. As Atas do Conselho Superior, ressalvadas as sigilosas, também deverão ser 
disponibilizadas no sítio oficial da Defensoria Pública na internet e neste organizadas em ordem 
numérica decrescente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a sua assinatura por todos os 
Conselheiros que participaram da respectiva Sessão. 

Art. 2º. Os relatórios de estatística e de produtividade dos Defensores Públicos encaminhados na 
forma, conteúdo e periodicidade estabelecidos por norma baixada pela Corregedoria-Geral, deverão 
ser disponibilizados no sítio oficial da Defensoria Pública na internet e neste organizados em ordem 
alfabética de nomes, no prazo de 30 (trinta) dias úteis a contar do termo final do prazo fixado para o 
seu encaminhamento. 

Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.  

Florianópolis/SC, 10 de novembro de 2017.  

 

ANA CAROLINA DIHL CAVALIN 
Presidente do CSDPESC 

 

 


