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RESOLUÇÃO CSDPESC nº 89, de 8 de maio de 2018 (89/2018) 

Publicada no DOESC nº 20.767, de 11.05.2018 

Regulamenta o estágio probatório dos membros da 
Defensoria Pública 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 nº 575/2012, e nos termos da decisão proferida na sessão ordinária ocorrida em 4 de maio 
de 2018, RESOLVE editar a presente Resolução, com o seguinte teor: 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º. Estágio probatório é o período de três anos durante o qual o membro da Defensoria Pública 
fica sujeito à avaliação referente ao cumprimento dos requisitos necessários à confirmação na carreira 
de Defensor Público. 

§ 1º. O estágio probatório inicia no dia em que o Defensor Público entra no exercício das funções 
institucionais. 

§ 2º. A submissão a estágio probatório noutro cargo não isenta o membro da Defensoria Pública das 
obrigações necessárias à confirmação na carreira de Defensor Público. 

Art. 2º. Serão objeto de avaliação a aptidão e a capacidade do Defensor Público para o exercício no 
cargo, com base nos seguintes fatores: 

I - aproveitamento no curso de preparação à carreira;  

II - idoneidade moral; 

III - observância dos deveres e das normas institucionais; 

IV - conduta pública e particular compatíveis com a dignidade do cargo; 

V - disciplina, pontualidade e assiduidade no exercício das funções;  

VI - produtividade, presteza, eficiência e segurança na atuação judicial; e 

VII - produtividade, presteza, eficiência e segurança na atuação extrajudicial; 

Parágrafo único. A Corregedoria-Geral desenvolverá os formulários necessários à avaliação dos fatores 
elencados no caput. 

Art. 3º. A responsabilidade pelo acompanhamento do Defensor Público em estágio probatório é da 
Comissão de Estágio Probatório - CEPRO. 

Art. 4º. Após a posse do Defensor Público, a CEPRO autuará o Processo de Acompanhamento do 
Estágio Probatório – PAEP.  

Parágrafo único. O PAEP conterá todas as informações e documentos relativos ao estágio probatório 
do Defensor Público e terá a tramitação administrativa estabelecida em Ato baixado pela 
Corregedoria-Geral. 

CAPÍTULO II 

DAS LICENÇAS, AFASTAMENTOS E PERMISSÕES 
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Art. 5º. Ao Defensor Público em estágio probatório somente podem ser concedidas as seguintes 
licenças e afastamentos, observadas, em cada caso, a previsão legal e a legislação de regência: 

I - licença para tratamento da própria saúde; 

II - licença por motivo de doença em pessoa da família; 

III - licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro;  

IV - licença para o serviço militar; 

V - licença para atividade política; 

VI - licença para desempenho de mandato classista;  

VII - licença-maternidade; 

VIII - licença-paternidade; 

IX - licença por tutoria ou adoção; 

X - afastamento para exercício de mandato eletivo; e 

XI - afastamento para participação de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para 
outro cargo na Administração Pública.  

Art. 6º. O Defensor Público em estágio probatório pode: 

I - exercer cargo de provimento em comissão ou função de chefia e assessoramento na própria 
Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina; 

II - ser cedido para exercer cargo de provimento em comissão em outro Poder, órgão ou entidade do 
Estado, da União, dos outros Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive autarquias, 
fundações e empresas públicas; 

III - ser removido de ofício ou por concurso de remoção, conforme as regras institucionais; e 

IV - ser promovido, consoante as normas institucionais. 

CAPÍTULO III 

DA SUSPENSÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO 

Art. 7º. O estágio probatório será suspenso nas seguintes situações:  

I - a licença: 

a) para tratamento da própria saúde, se superior a 120 (cento e vinte) dias durante um mesmo período 
de avaliação; 

b) por motivo de doença em pessoa da família; 

c) por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro; e 

d) para atividade política; 

II - o afastamento: 

a) para o exercício de mandato eletivo; e 

b) para participação de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na 
Administração Pública; 

III - o período em que o Defensor Público exercer cargo de provimento em comissão ou função de 
chefia e assessoramento em outro Poder, órgão ou entidade do Estado, da União, dos outros Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive autarquias, fundações e empresas públicas; e 

IV - o período transcorrido entre a demissão do serviço e a correspondente reintegração, em caso de 
demissão durante o estágio probatório. 
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CAPÍTULO IV 

DA COMISSÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO - CEPRO 

Art. 8º. A Comissão de Estágio Probatório - CEPRO será designada pelo Corregedor-Geral e terá a 
seguinte composição: 

I - o Corregedor-Geral, que será o Presidente; 

II - o Subcorregedor-Geral, que será o Vice-Presidente; e 

III - um Defensor Público-Corregedor, na qualidade de titular; e  

IV - dois Defensores Públicos-Corregedores, na qualidade de suplentes. 

Parágrafo único. Inexistindo Defensores Públicos-Corregedores, a CEPRO poderá ser completada por 
membros estáveis. 

Art. 9º. Aplicam-se aos integrantes da CEPRO as regras institucionais relativas a impedimentos e 
suspeições. 

Art. 10. À exceção do Corregedor-Geral, é vedada a participação dos membros do Conselho Superior 
da Defensoria Pública na CEPRO.  

CAPÍTULO V 

DO ACOMPANHAMENTO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO 

Art. 11. As reuniões ordinárias da CEPRO serão semestrais, sem prejuízo da convocação de reuniões 
extraordinárias por seu Presidente. 

Art. 12. Os relatórios e as avaliações da CEPRO serão semestrais e levarão em conta a atuação do 
Defensor Público no semestre imediatamente anterior. 

Parágrafo único. A CEPRO entrevistará o Defensor Público antes da reunião ordinária destinada a 
relatar e avaliar o período semestral de estágio probatório, bem como determinará outras diligências 
que entender necessárias. 

Art. 13. As deliberações da CEPRO serão fundamentadas e tomadas pela maioria de votos de seus 
membros. 

Parágrafo único. O Presidente da CEPRO conduzirá os Processos de Acompanhamento de Estágio 
Probatório, praticará monocraticamente os atos de mero expediente e terá voto de qualidade nas 
deliberações. 

Art. 14. Após a reunião semestral, a CEPRO manifestar-se-á fundamentadamente sobre o período 
avaliado e classifica o desempenho do Defensor Público como “excelente”, “ótimo”, “bom”, “regular” 
ou “deficiente”. 

Parágrafo único. A avaliação será juntada ao PAEP e, em seguida, o Defensor Público em estágio 
probatório terá vista dos autos.  

Art. 15. Caso o Defensor Público obtenha o conceito “regular”, a Corregedoria-Geral deverá adotar 
providências e determinar medidas para que, no próximo semestre avaliativo, seja alcançado algum 
dos conceitos superiores. 

Art. 16. No caso de obtenção do conceito “deficiente”, a CEPRO instaurará Procedimento Especial de 
Acompanhamento de Estágio Probatório – PEAEP destinado a acompanhar, por 90 (noventa), o 
desempenho do Defensor Público. 
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§ 1º. O Defensor Público submetido à avaliação especial será entrevistado quinzenalmente e deverá 
cumprir as recomendações da CEPRO destinadas ao aprimoramento do exercício das atividades 
funcionais. 

§ 2º. Findo o prazo previsto no caput, a CEPRO posicionar-se-á pelo arquivamento do PEAEP ou 
propositura de processo de exoneração perante o Conselho Superior. 

Art. 17. Completados 30 (trinta) meses de exercício do Defensor Público no cargo, a CEPRO se reunirá 
e exarará manifestação conclusiva pela confirmação ou exoneração do Defensor Público.  

Parágrafo único. Finalizados os trâmites no âmbito da CEPRO, os autos serão remetidos ao Conselho 
Superior e nele tramitarão conforme as regras institucionais, assegurando-se aos Defensores Públicos 
a ampla defesa e o contraditório, em especial o direito à voz, manifestação escrita, produção de provas 
e requerimento de diligências. 

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 18. O conteúdo dos PAEPs e PEAEPs é sigiloso, facultando-se o seu conhecimento, além da equipe 
da Corregedoria-Geral, aos interessados e/ou seus procuradores, ao Defensor Público-Geral e aos 
membros do Conselho Superior. 

§ 1º. O acesso aos autos será solicitado mediante requerimento que contenha o nome do membro e 
a razão pela qual o acesso é necessário. 

§ 2º. Após a vista, aqueles que acessarem os autos deverão aporem neles o respectivo ciente. 

Art. 19. É assegurado ao Defensor Público o direito de petição à CEPRO, com vistas a dirimir eventuais 
dúvidas relacionadas ao estágio probatório. 

Art. 20. A Corregedoria-Geral baixará os atos, expedirá as instruções e providenciará os formulários 
necessários ao fiel cumprimento desta Resolução. 

Art. 21. Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Superior.  

Art. 22. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.  

Art. 23. Revoga-se a Resolução CSDPESC nº 20, de 12 de março de 2014.  

Florianópolis/SC, 8 de maio de 2018. 

 

JOÃO JOFFILY COUTINHO 
Presidente do CSDPESC 


