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DELIBERAÇÃO CSDPESC nº 70, de 7 de agosto de 2020 (70/2020) 

Publicada no DOESC nº 21.334, de 18.08.2020 

Altera a Resolução CSDPESC nº 90/2018, que dispõe sobre 
o procedimento eleitoral para o cargo de Ouvidor(a)-
Geral. 

 

CONSIDERANDO que o pluralismo político é fundamento da República Federativa do Brasil, 
conforme o art. 1º, V, da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como o requerimento 
de 55 entidades, movimentos organizados, conselhos de direito e núcleos acadêmicos. 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, no 
uso de suas atribuições legais e nos termos da decisão proferida na 119ª sessão ordinária ocorrida em 
07 de agosto de 2020, DELIBERA: 

Art. 1º. Altera-se o teor do § 1º do art. 5º da Resolução CSDPESC nº 90/2018, que passa a vigorar com 
a seguinte redação: 

Art. 5º. […] 

[…] 

§ 1º. Para fins desta Resolução, consideram-se entidades civis habilitáveis: 

I - Organizações da Sociedade Civil legalmente constituídas, que comprovem: 

a) atuação em, no mínimo, 01 (um) município, em pautas não restritas ao interesse local, e 
relacionadas com a promoção e a defesa dos direitos humanos no âmbito do Estado de Santa Catarina; 

b) estar regularmente constituída a no mínimo 01 (um) ano; 

c) ausência de fins lucrativos; 

d) possuir em seus objetivos a promoção e defesa dos direitos humanos; 

e) efetiva atuação voltada à promoção e defesa dos direitos humanos e vinculada à missão institucional 
da Defensoria Pública, comprovada por meio de relatório de atividades, acompanhadas de seus 
respectivos comprovantes; 

II - entidades, coletivas ou movimentos organizados da sociedade civil não constituídos juridicamente, 
desde que apresentem termo de indicação subscrito por, no mínimo, 02 (duas) entidades que atendam 
a todos os requisitos previstos no inciso I deste parágrafo, e que comprovem: 

a) atuação em, no mínimo, 01 (um) município, em pautas não restritas ao interesse local, e 
relacionadas com a promoção e a defesa dos direitos humanos no âmbito do Estado de Santa Catarina; 

b) existência comprovada de, no mínimo, 01 (um) ano; 

c) ausência de fins lucrativos; 

d) efetiva atuação voltada à promoção e defesa dos direitos humanos e vinculada à missão institucional 
da Defensoria Pública, comprovada por meio de relatório de atividades e seus respectivos 
comprovantes; 

Art. 2º. Altera-se o teor do § 3º do art. 5º da Resolução CSDPESC nº 90/2018, que passa a ter a seguinte 
redação: 

Art. 5º. […] 

[…] 



 Conselho Superior 

Av. Rio Branco, 919 - Centro, Florianópolis - SC, 88015-205 

Fone: (48) 3665-6370; (48) 3665-6589 

§ 3º. Na audiência pública citada no inciso III do caput deste artigo será facultada a participação de 
integrante da entidade nacional de ouvidorias das Defensorias Públicas Estaduais, bem como dos(as) 
presidentes das entidades de classe de maior representatividade dos defensores públicos e das 
defensoras públicas e dos servidores e das servidoras, sendo-lhes permitido unicamente fiscalizar a 
lisura do processo eleitoral e solicitar que, no respectivo procedimento, conste eventual registro de 
ocorrência. 

Art. 3º. Incluem-se os seguintes parágrafos no art. 5º da Resolução CSDPESC nº 90/2018: 

Art. 5º. […] 

[…] 

§ 4º. O termo de indicação a que se refere o inciso II do § 1º somente por poderá ser emitido, no 
máximo, 03 (três) vezes por uma mesma entidade. 

§ 5º. A entidade civil interessada em participar, com direito a voto, da audiência pública destinada a 
formar a lista tríplice deverá, em prazo a ser estabelecido em Edital, apresentar requerimento à 
Comissão Eleitoral para tanto. 

§ 6º. O requerimento referido no § 5º deste artigo deverá ser assinado pelo(a) presidente, 
coordenador(a), ou quem exerça função análoga da entidade civil habilitável, acompanhado de 
documentação impressa que comprove, conforme o caso, atendimento ao previsto nos incisos I e II do 
§ 1º. 

Art. 4º. Altera-se o teor do art. 7º e o respectivo § 1º da Resolução CSDPESC nº 90/2018 para o 
seguinte: 

Art. 7º. Uma vez habilitadas, as entidades civis poderão indicar, no prazo previsto no Edital, um(a) 
representante para exercer o direito a voto plurinominal no processo referenciado, para a formação da 
lista tríplice. 

§ 1º. A indicação de que trata o caput far-se-á em prazo a ser estabelecido em Edital e por meio da 
remessa de ofício ou carta de indicação, encaminhado à Comissão Eleitoral, e com a devida subscrição 
pelo(a) representante da entidade civil habilitada, o qual deverá conter, necessariamente, os seguintes 
dados: 

I - nome completo do indicado ou da indicada; 

II - número da carteira de identidade (RG) do indicado ou da indicada; e 

III - número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas (CPF/MF) do indicado ou da indicada; 

Art. 5º. Altera-se o teor do § 1º do art. 8º da Resolução CSDPESC nº 90/2018, que passa a vigorar com 
a seguinte redação: 

Art. 8º. [...]. 

[...] 

§ 1º. São documentos necessários à habilitação dos cidadãos ou cidadãs interessados em se candidatar 
às vagas da lista tríplice: 

[...]. 

Art. 6º. Altera-se o teor do § 2º do art. 9º da Resolução CSDPESC nº 90/2018, que passa a ter a seguinte 
redação: 

Art. 9º. [...] 

[…] 
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§ 2º. Após a publicação, será aberto o prazo de 05 (cinco) dias para a impugnação do resultado 
preliminar das inscrições, seja pelos cidadãos ou cidadãs, seja pelas entidades civis, mediante 
requerimento devidamente fundamentado, endereçado ao Presidente da Comissão Eleitoral. 

Art. 7º. Altera-se o caput e § 4º do art. 10 da Resolução CSDPESC nº 90/2018, que passam a ter a 
seguinte redação:  

Art. 10. A votação para composição da lista tríplice será realizada em audiência pública, coordenada 
pela Comissão Eleitoral, com local e data previamente divulgados pela imprensa oficial. 

[…] 

§ 4º. O voto será direto, aberto e plurinominal devendo ser proferido pelo(a) representante 
habilitado(a), que deverá indicar à Comissão Eleitoral 03 (três) nomes dentre os(as) candidatos(as) 
habilitados(as). 

Art. 8º. Alteram-se os incisos I e II do art. 11 da Resolução CSDPESC nº 90/2018, que passam a ter a 
seguinte redação: 

Art. 11. [...]. 

I - O(A) de maior idade; 

II - o maior tempo de atuação do(a) candidato(a) em pautas não restritas ao interesse local, e 
relacionadas com a promoção e a defesa dos direitos humanos no âmbito do Estado de Santa Catarina;  

Art. 9º. Altera-se o caput do art. 15 da Resolução CSDPESC nº 90/2018, que passa a ter a seguinte 
redação: 

Art. 15. Findo o processo de formação da lista tríplice, o Conselho Superior escolherá, no prazo de trinta 
dias, por meio de voto secreto, aquele(a) que exercerá o mandato de Ouvidor(a)-Geral, encaminhando-
a ao(à) Defensor(a) Público(a)-Geral para nomeação. 

Art. 10. Inclui-se o § 3º no art. 15 da Resolução CSDPESC nº 90/2018: 

Art. 15. [...]. 

[...]. 

§ 3º. O Conselho Superior da Defensoria Pública oportunizará aos(às) candidatos(as) que integram a 
lista tríplice a presença na sessão seguinte à formação da lista para apresentação de seus planos de 
trabalho. 

Art. 11. Acrescenta-se o art. 15-A na Resolução CSDPESC nº 90/2018, que assim dispõe: 

Art. 15-A. O(a) Ouvidor(a)-Geral pode ser destituído(a) antes do fim do mandato, por ato do(a) 
Defensor(a) Público(a)-Geral, a partir de proposta aprovada por dois terços dos membros do Conselho 
Superior da Defensoria Pública, garantidos o contraditório e a ampla defesa, nos casos de: 

I - abuso de poder;  

II - conduta incompatível com o exercício da função;  

III - grave omissão;  

IV - atos de improbidade. 

Parágrafo único. Em caso de destituição ou renúncia do(a) Ouvidor(a)-Geral, será formada nova lista 
tríplice com os(as) três mais votados(as) remanescentes, e o Conselho Superior da Defensoria Pública 
escolherá o(a) próximo(a) Ouvidor(a)-Geral, que completará o mandato do(a) antecessor(a). 

Art. 12. Ficam revogados os incs. IV a VIII do art. 7º, o inc. IV do art. 8º, os §§ 5º e 6º do art. 10 e o art. 
16 da Resolução CSDPESC nº 90/2018. 
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Art. 13. Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação. 

Florianópolis/SC, 7 de agosto de 2020. 

 
JOÃO JOFFILY COUTINHO 
Presidente do CSDPESC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


