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RESOLUÇÃO CSDPESC nº 102, de 7 de junho de 2019 (102/2019) 

Publicado no DOESC nº 21.037, de 14.06.2019 

Regulamenta o exercício do magistério pelos membros da 
Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina. 

 

CONSIDERANDO que a acumulação remunerada de cargos públicos exige compatibilidade de 
horários, observância do teto remuneratório e concomitância de dois cargos de professor, um de 
professor com outro técnico ou científico ou, ainda, de dois cargos ou empregos privativos de 
profissionais da saúde, com profissões regulamentadas art. 37, XVI, a, b e c, da CRFB; 

CONSIDERANDO que além das proibições decorrentes do exercício de cargo público e das 
contidas na Constituição Estadual, aos Defensores Públicos é vedado exercer, ainda que em 
disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério (art. 48, IV, da LC nº 575/12); 

CONSIDERANDO que é necessário estabelecer contornos objetivos para o exercício das 
funções institucionais concomitantemente com o magistério; 

CONSIDERANDO que é direito dos assistidos o acesso a informações sobre o horário de 
funcionamento dos órgãos da Defensoria Pública (art. 5º, I, a, da LC nº 575/12); 

CONSIDERANDO que é atribuição dos membros da Defensoria Pública prestar atendimento 
às partes e aos interessados (art. 22, I, da LC nº 575/12); 

CONSIDERANDO que inexiste previsão legal acerca da vedação de realização de atividade de 
coaching e de coordenação de ensino ou de curso pelos Defensores Públicos do Estado de Santa 
Catarina. 

CONSIDERANDO que são deveres dos membros da Defensoria Pública, entre outros: a) 
desempenhar com zelo e presteza, dentro dos prazos, os serviços a seu cargo; b) atender ao 
expediente forense e participar de atos judiciais, quando for obrigatória sua presença; e c) prestar 
informações aos órgãos da Administração Superior (art. 47, II, V e VI, da LC nº 575/12); 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, no 
uso de suas atribuições legais, conforme previsão no artigo 16, inciso I, da Lei Complementar Estadual 
nº 575/2012, e nos termos da decisão proferida na 105ª Sessão Ordinária ocorrida em 7 de junho de 
2019, RESOLVE editar a presente Resolução, com o seguinte teor: 

Art. 1º. O exercício do magistério pelos membros da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina 
exige compatibilidade de horário com a atuação institucional, que será, após declaração do Defensor 
Público aferida e atestada pela Corregedoria-Geral. 

§ 1º. Constatada a incompatibilidade, a Corregedoria-Geral autuará Expediente de Averiguação 
Preliminar. 

§ 2º. O Expediente de Averiguação Preliminar também será autuado quando o exercício da docência 
se tornar incompatível no decorrer do semestre letivo. 

§ 3º. Haverá compatibilidade de horário quando o exercício da atividade docente não conflitar com o 
período em que o Defensor Público deverá estar disponível para o exercício de suas funções 
institucionais. 
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§ 4º. A coordenação de curso de ensino ou de curso é considerada como magistério, desde que tenha 
como características as de natureza formadora e transformadora, como o acompanhamento e a 
promoção do projeto pedagógico da instituição de ensino, a formação e orientação de professores, a 
articulação entre corpo docente e discente para a formação do ambiente acadêmico participativo, a 
iniciação científica, a orientação de acadêmicos, a promoção e a orientação da pesquisa e outras ações 
relacionadas diretamente com o processo de ensino e aprendizagem. 

§ 5º. O exercício de coaching é permitido, desde que verificada a compatibilidade aduzida no caput. 

Art. 2º. O exercício do magistério, inclusive em cursos preparatórios, deve ser comunicado à 
Corregedoria-Geral, por intermédio do formulário constante em Provimento próprio da Corregedoria-
Geral, até o dia 5 de março de cada ano, ou, para as disciplinas ministradas apenas no segundo 
semestre, até o dia 5 de agosto de cada ano. 

Parágrafo único. Quando a assunção do encargo ocorrer após as datas especificadas no caput, ou 
houver alteração nas informações já prestadas, o membro da Defensoria Pública deverá comunicar o 
fato à Corregedoria-Geral no prazo de 10 (dez) dias, contados do início da atividade letiva ou da data 
em que houve a alteração das condições antes informadas. 

Art. 3º. A Corregedoria-Geral informará à Defensoria Pública-Geral os nomes dos membros da 
Defensoria Pública que exercem o magistério. 

Art. 4º. A presente resolução aplica-se, inclusive, às atividades de docência desempenhadas por 
Defensores Públicos em cursos preparatórios para ingresso em carreiras públicas ou congêneres e em 
cursos de pós-graduação. 

Art. 5º. Os casos omissos serão resolvidos pela Corregedoria-Geral, contados na ciência da decisão 
pelo Defensor Público interessado.  

Art. 6º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.  

Florianópolis/SC, 10 de junho de 2019.  

  

ANA CAROLINA DIHL CAVALIN 
Presidente do CSDPESC 

 


