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DELIBERAÇÃO CSDPESC nº 67, de 5 de junho de 2020 (67/2020) 

Publicada no DOESC nº 21.288, de 15.06.2020 

Altera as Resoluções CSDPESC nº 74/2017 e nº 75/2017 
no tocante ao período de possibilidade de fruição das 
folgas adquiridas e dá outras providências. 

 

CONSIDERANDO, a autonomia administrativa e funcional da Defensoria Pública, bem como 
o disposto no Pedido de Providências CM-TJSC nº 2014.900038-8,  

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, no 
uso de suas atribuições legais e nos termos da decisão proferida na 116ª Sessão Ordinária ocorrida em 
5 de junho de 2020, DELIBERA: 

Art. 1º. Altera-se o teor do artigo 23, caput e parágrafo único da Resolução CSDPESC nº 75/2017, para 
o seguinte: 

[…] 

Art. 23. As folgas deverão ser fruídas até a aposentadoria do defensor público ou defensora pública. 

Art. 2º. Revoga-se o artigo 24 da Resolução CSDPESC nº 75/2017. 

Art. 3º. Altera-se o teor do artigo 25 e parágrafos da Resolução CSDPESC nº 75/2017, para o seguinte: 

Art. 25. Para fruição da folga, o defensor público ou a defensoria pública deverá realizar requerimento 
e encaminhá-lo à Corregedoria-Geral, por correio eletrônico funcional, com antecedência mínima de 5 
(cinco) dias úteis e máxima de 90 (noventa) dias. 

§ 1º. No requerimento, o defensor público ou a defensora pública deverá:  

I - indicar a data da folga;  

II - apresentar a anuência de defensor público indicado ou defensora pública indicada a respeito das 
audiências e demais atos administrativos ou processuais designados para a data da folga ou a 
impossibilidade de obtê-la; 

III - informar os atendimentos agendados, audiências prazos judiciais e administrativos com 
vencimento no dia da folga para o Defensor ou Defensora anuente. 

IV - instruir a equipe de assessoramento para que dê continuidade aos serviços, auxiliando o defensor 
público indicado ou a defensora pública indicada. 

V - a definição da responsabilidade pelos prazos entre o defensor público ou defensora pública que frui 
a folga e o anuente. 

§ 2º. A fruição das folgas observará a ordem da respectiva aquisição.  

§ 3º. O defensor público ou a defensora pública poderá atestar a inexistência de compromissos 
institucionais para o período de folga solicitada e se comprometer com a realização de urgências. 

§ 4º. Em caso de comprovada impossibilidade de atendimento aos requisitos do inciso II do § 1º deste 
artigo, a viabilização da fruição da folga será verificada a partir da disponibilidade de defensores 
públicos substitutos ou defensoras públicas substitutas e decidida pela Corregedoria-Geral, conforme 
normativa própria. 

§ 5º. Transcorrido o período de um ano do pedido em que houve negativa da concessão sem que o 
defensor público ou defensora pública tenha fruído folga, poderá ser concedida folga sem os requisitos 
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previstos no inciso II do parágrafo primeiro deste artigo ou sem a determinação de defensor público 
substituto ou defensora pública substituta, conforme normativa própria. 

§ 6º. O defensor público ou defensora pública deverá ajustar com a Corregedoria-Geral a data referente 
ao parágrafo quinto deste artigo. 

Art. 4º. Altera-se o teor do artigo 26 da Resolução CSDPESC nº 75/2017, para o seguinte: 

Art. 26. A Corregedoria-Geral decidirá a respeito do requerimento cientificará o defensor Público 
interessado ou a defensora pública interessada, bem como o defensor público indicado ou a defensora 
pública indicada. 

Art. 5º. Altera-se o teor do artigo 12 da Resolução CSDPESC nº 74/2017, para o seguinte: 

Art. 12. As folgas deverão ser fruídas até a aposentadoria do defensor público ou defensora pública. 

Art. 6º. Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação. 

Florianópolis/SC, 5 de junho de 2020. 

 
JOÃO JOFFILY COUTINHO 
Presidente do CSDPESC 
 
 
 
 
 

ERRATA DE PUBLICAÇÃO 
(Publicada no DOESC nº 21.290, de 17.06.2020) 

 
O Presidente do CSDPESC, no uso de suas atribuições, RENUMERA a Deliberação CSDPESC nº 

65, de 5 de junho de 2020 (65/2020) veiculada no D.O.E. nº 21.288, de 15 de junho de 2020, como 
Deliberação CSDPESC nº 67, de 5 de junho de 2020 (67/2020), em razão de duplicidade de numeração 
com outra deliberação publicada no D.O.E. nº 21.268, de 14 de maio de 2020. 

Florianópolis/SC, 16 de junho de 2020. 
 
 
JOÃO JOFFILY COUTINHO 
Presidente do CSDPESC 

 


