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DELIBERAÇÃO CSDPESC nº 74, de 6 de novembro de 2020 (74/2020) 

Publicada no DOESC nº 21.395, de 16.11.2020 

Altera a Resolução CSDPESC nº 83, de 9 de março de 2018, 
que dispõe sobre a criação e regulamentação de 
Comissão de Defesa das Garantias e das Prerrogativas dos 
Defensores Públicos do Estado de Santa Catarina – 
CDGP/DPESC. 

 

 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, no 
uso de suas atribuições legais e nos termos da decisão proferida na 123ª sessão ordinária, ocorrida em 
6 de novembro de 2020, DELIBERA: 

Art. 1º. Altera-se o teor do caput do art. 3º da Resolução CSDPESC nº 083/2018, que passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

Art. 3º. A CDGP/DPESC será composta por 4 (quatro) Defensores(as) Públicos(as) em exercício, para 
mandato de 2 (dois) anos, permitida uma recondução. 

Art. 2º. Altera-se o teor do caput do art. 4º da Resolução CSDPESC nº 083/2018, que passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

Art. 4º. O Defensor Público-Geral deverá publicar Ato com abertura de inscrições para todos os 
Defensores Públicos interessados em atuar na CDGP/DPESC. 

Art. 3º. O art. 8º da Resolução CSDPESC nº 83/2018, conservado o seu § 1º, passa a vigorar com as 
seguintes alterações:  

Art. 8º. As representações ou notícias de fatos que possam causar ou já tiverem causado violação de 
garantias ou prerrogativas dos(as) Defensores(as) Públicos(as) serão protocolizadas diretamente no e-
mail da Comissão de Defesa das Garantias e das Prerrogativas dos(as) Defensores(as) Públicos(as), 
devendo a Presidência cientificar a Defensoria Pública-Geral da autuação do expediente. 

(...) 

§ 2°. A Presidência da CDGP/DPESC poderá atuar diretamente ou designar relator ou relatora. 

§ 3º. A designação de relator ou relatora deverá observar a distribuição equânime de trabalho e a 
afinidade temática com as atribuições dos membros da CDGP/DPESC e/ou a maior proximidade da 
lotação destes do local do fato. 

Art. 4º. Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação. 

Florianópolis/SC, 13 de novembro de 2020. 

 
DAYANA LUZ 
Presidente do CSDPESC e. e. 


