10.04.2019 (quarta-feira)
naquilo que couber, as demais regras acerca da concessão de
diárias previstas nas Resoluções CSDPESC 02/2013, 08/2013,
36/2015 e as que lhes venham a substituir”.
Art. 2º. Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
Florianópolis/SC, 05 de abril de 2019.
ANA CAROLINA DIHL CAVALIN, Presidente do CSDPESC
Cod. Mat.: 597792
DELIBERAÇÃO CSDPESC nº 46 de 5 de abril de 2019 (46/2019).
Altera a Resolução CDPESC nº 63, de 12 de dezembro de 2016,
que que fixa as atribuições funcionais das Defensorias Públicas
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, de 2 de agosto de 2012, e nos termos da decisão proferida na
102ª Sessão Ordinária ocorrida em 5 de abril de 2019, RESOLVE
alterar o Anexo da Resolução CDPESC nº 63, de 12 de dezembro
de 2016, que passa a vigorar com a seguinte redação:
ANEXO I - ATRIBUIÇÕES FUNCIONAIS
Nº
NÚCLEO REGIONAL DE CHAPECÓ – CÓDIGO 19
1ª
DEFENSORIA PÚBLICA DE CHAPECÓ
1ª Vara Criminal
Acompanhamento das ações em trâmite na 1ª Vara Cível
1ª atuação conflitante na 2ª Defensoria Pública de Chapecó
2ª atuação conflitante na 7ª Defensoria Pública de Chapecó
3ª atuação conflitante na 4ª Defensoria Pública de Chapecó
Cooperação de férias com a 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª Defensorias
Públicas de Chapecó
2ª
DEFENSORIA PÚBLICA DE CHAPECÓ
2ª Vara Criminal
Acompanhamento das ações em trâmite na 4ª Vara Cível
1ª atuação conflitante na 1ª Defensoria Pública de Chapecó
2ª atuação conflitante na 3ª Defensoria Pública de Chapecó
3ª atuação conflitante na 5ª Defensoria Pública de Chapecó
Cooperação de férias com a 1ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª Defensorias
Públicas de Chapecó
3ª
DEFENSORIA PÚBLICA DE CHAPECÓ
3ª Vara Criminal
Acompanhamento das ações em trâmite na 3ª Vara Cível
Tutela Coletiva na área da Execução Penal, inclusive perante
as 1ª e 2ª Varas da Fazenda Pública;
1ª atuação conflitante na Defensoria 7ª Pública de Chapecó
2ª atuação conflitante na 2ª Defensoria Pública de Chapecó
3ª atuação conflitante na 6ª Defensoria Pública de Chapecó
Cooperação de férias com a 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª Defensorias
Públicas de Chapecó
4ª
DEFENSORIA PÚBLICA DE CHAPECÓ
2ª Vara de Família, Idoso, Órfãos e Sucessões
Atendimento e ajuizamento de 1/2 (metade) das demandas
cíveis, exceto as demandas relacionadas às 1ª e 2ª Varas
da Fazenda Pública
1ª atuação conflitante na 3ª Defensoria Pública de Chapecó
2ª atuação conflitante na 5ª Defensoria Pública de Chapecó
3ª atuação conflitante na 7ª Defensoria Pública de Chapecó
Cooperação de férias com a 1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 6ª e 7ª Defensorias
Públicas de Chapecó
5ª
DEFENSORIA PÚBLICA DE CHAPECÓ
Vara da Infância e Juventude
Atendimento e ajuizamento de 1/2 (metade) das demandas
cíveis, exceto as demandas relacionadas às 1ª e 2ª Varas
da Fazenda Pública
Tutela Coletiva na área da infância e juventude, inclusive
nas competências das 1ª e 2ª Varas da Fazenda Pública
1ª atuação conflitante na 6ª Defensoria Pública de Chapecó
2ª atuação conflitante na 1ª Defensoria Pública de Chapecó
3ª atuação conflitante na 2ª Defensoria Pública de Chapecó
Cooperação de férias com a 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª e 7ª Defensorias
Públicas de Chapecó
6ª
DEFENSORIA PÚBLICA DE CHAPECÓ
1ª Vara da Família, Idoso, Órfãos e Sucessões
Supervisão da triagem
Acompanhamento das ações em tramite na 2ª Vara Cível
1ª atuação conflitante na 5ª Defensoria Pública de Chapecó
2ª atuação conflitante na 4ª Defensoria Pública de Chapecó
3ª atuação conflitante na 1ª Defensoria Pública de Chapecó
Cooperação de férias com a 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 7ª Defensorias
Públicas de Chapecó
7ª
DEFENSORIA PÚBLICA DE CHAPECÓ
1ª Vara da Fazenda Pública
2ª Vara da Fazenda Pública
Tutela Coletiva nas competências da 1ª e 2ª Varas da
Fazenda Pública, excetuadas as da Execução Penal e da
Infância e Juventude
Acompanhamento das ações em trâmite nos 1º e 2º Juizados
Especiais Cíveis e cujo valor da causa supere a alçada de
20 salários mínimos
1ª atuação conflitante na 4ª Defensoria Pública de Chapecó
2ª atuação conflitante na 6ª Defensoria Pública de Chapecó
3ª atuação conflitante na 3ª Defensoria Pública de Chapecó
Cooperação de férias com a 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Defensorias
Públicas de Chapecó
Florianópolis/SC, 05 de abril de 2019.
ANA CAROLINA DIHL CAVALIN, Presidente do CSDPESC
Cod. Mat.: 597794

DIÁRIO OFICIAL - SC - Nº 20.993
DELIBERAÇÃO CSDPESC nº 47 de 5 de abril de 2019 (47/2019).
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 102ª sessão
ordinária ocorrida em 05 de abril de 2019, DELIBERA pela alteração da Resolução CSDPESC nº 93, de 3 de agosto de 2018,
que disciplina a gestão e a fiscalização de contratos no âmbito da
Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, a qual passa a
vigorar com as alterações constantes deste ato normativo, sem
republicação integral da Resolução.
Art. 1º. O § 4º, do artigo 5º da Resolução CSDPESC nº 93, de
3 de agosto de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 5º. (...)
§ 4º. Será considerado como titular da unidade administrativa
requisitante e designado como gestor de contrato o que ocupar
o cargo de:
a. Diretor ou Diretora Geral Administrativa quanto aos contratos
de locação de imóvel, de serviços de água e energia, de serviços
postais e, sem prejuízo aos demais contratos que se enquadrem
nas hipóteses previstas nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo;
b. Gerente de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas quanto aos
contratos de serviço contínuo que envolva a execução indireta das
atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares
por terceirizados, de agência de integração para programa de
estágio e serviços de organização de concursos públicos, sem
prejuízo aos demais contratos que se enquadrem nas hipóteses
previstas nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo;”
Art. 2º. Esta Deliberação entra em vigor na data da sua publicação.
Florianópolis/SC, 05 de abril de 2019.
ANA CAROLINA DIHL CAVALIN, Presidente do CSDPESC
Cod. Mat.: 597798
MANIFESTAÇÃO CSDPESC nº 85 de 5 de abril de 2019 (85/2019)
O Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de Santa
Catarina, no uso de suas atribuições legais, conforme previsão
contida no artigo 102, §1º, da LC nº 80/94 c/c Artigo 16, inciso I, da
LCE nº 575/2012 c/c Art. 3º da Resolução CSDPESC nº 63/2016,
bem como no artigo 58 do Regimento Interno do Conselho Superior, e nos termos da decisão proferida na 102ª sessão ordinária,
ocorrida em 5 de abril de 2019 DECIDE pela SUSPENSÃO das
atribuições da 20ª Defensoria Pública da Capital perante o Juizado Especial Criminal do Fórum Desembargador Eduardo Luz,
e aquelas decorrentes de atuação conflitante e de cooperação,
bem como DECIDE pela INTEGRAÇÃO da atribuição referente ao
atendimento e ajuizamento inicial das ações vinculadas à Vara de
Sucessões e Registros Públicos as 25ª e 26ª Defensorias Públicas
da Capital em equidade, ficando excetuados o ajuizamento e o
atendimento inicial das ações vinculadas à Vara de Sucessões e
Registros Públicos de atribuição das 8ª e 22ª Defensorias Públicas.
Florianópolis/SC, 5 de abril de 2019.
Ana Carolina Dihl Cavalin, Presidente do CSDPESC
Cod. Mat.: 597801
MANIFESTAÇÃO CSDPESC nº 87, de 5 de abril de 2019 (87/2019)
O Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de Santa
Catarina, no uso de suas atribuições legais, conforme previsão
contida no artigo 16, inciso XVII, da Lei Complementar Estadual
nº 575/2012 e no artigo 11, inciso XIV, do Regimento Interno do
Conselho Superior (Resolução CSDPESC nº 61/2016), e nos termos
da decisão proferida na 102ª sessão ordinária ocorrida em 5 de
abril de 2019, APROVA o 3º Plano de Atuação da Defensoria
Pública do Estado de Santa Catarina para o ano de 2019, que
acompanha a ata da respectiva sessão e será disponibilizado no
sítio eletrônico da instituição.
Florianópolis/SC, 5 de abril de 2019. ANA CAROLINA DIHL CAVALIN, Presidente do CSDPESC
Cod. Mat.: 597813
RESOLUÇÃO CSDPESC nº 98 de 5 de abril de 2019 (98/2019)
Disciplina a remoção das Defensoras e dos Defensores Públicos
Substitutos do Estado de Santa Catarina.
O Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de Santa
Catarina, no uso de suas atribuições legais e nos termos do poder
normativo que lhe foi conferido pelo artigo 134 da Constituição
Federal, pelo artigo 102, ambos da Lei Complementar Federal
nº. 80, de 12 de janeiro de 1994, pelo artigo 6º incisos II, IV e VII,
artigo 10, incisos VII e XIII, e artigo 16, inciso XVI, artigo 20, § 1º,
e artigos 36 a 41, todos da Lei Complementar Estadual nº. 575
de 2 de agosto 2012, tendo em vista a decisão proferida na 102ª
sessão ordinária, ocorrida em 05 de abril de 2019, RESOLVE:
CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º. As Defensoras e dos Defensores Públicos Substitutos
são inamovíveis, salvo se apenados com remoção compulsória.
Parágrafo único. A inamovibilidade das Defensoras e dos Defensores Públicos Substitutos, ainda que estáveis, está circunscrita
à região administrativa em que ocorrer a lotação.
Art. 2º. A remoção voluntária das Defensoras e Defensores Públicos Substitutos pode ser realizada por promoção, por concurso
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ou por permuta.
§ 1º. A remoção por promoção consiste no deslocamento de Defensoras e Defensores Públicos Substitutos promovidos à Terceira
Categoria para ocupar Defensorias Públicas declaradas vagas,
nos termos do § 8º do art. 34 da Lei Complementar Estadual nº.
575 de 2 de agosto 2012.
§ 2º. A remoção por concurso ou por permuta consiste no deslocamento de Defensoras e Defensores Públicos de uma para outra
região administrativa dentre as previstas no plano de atuação
de que trata o art. 16, incisos XVII e XVIII, da Lei Complementar
Estadual nº. 575 de 2 de agosto 2012.
Art. 3º. É vedada a remoção voluntária quando a Defensora ou
Defensor Público Substituto não estiver exercendo suas atribuições funcionais:
I - por estar cedido a outro órgão não vinculado à Defensoria Pública
do Estado de Santa Catarina, salvo se o afastamento decorrer de
interesse da própria instituição; ou
II - por estar afastado para estudo ou aperfeiçoamento; ou
III - por estar licenciado, sem vencimentos, para tratar de interesses
particulares.
CAPÍTULO II - REMOÇÃO POR PROMOÇÃO
Art. 4º. A promoção da Defensora ou Defensor Público Substituto
para a Terceira Categoria está vinculada à aceitação de sua remoção para o local de vacância da respectiva vaga, apurada após a
realização da promoção e remoção entre os Defensores Públicos
de Primeira, Segunda e Terceira Categorias.
Parágrafo único. O edital do concurso de promoção disporá sobre
o procedimento de recusa e a forma do exercício de preferência no
caso de haver mais de uma Defensoria Pública vaga.
CAPÍTULO III - REMOÇÃO POR CONCURSO
Art. 5º. A remoção por concurso consiste no deslocamento da Defensora ou Defensor Público Substituto para região administrativa
diversa de sua lotação, quando declarada aberta a vaga por ato
da Defensora ou do Defensor Público-Geral.
Art. 6º. Declarada a existência da vaga, no prazo de 5 (cinco) dias,
o Defensor Público-Geral enviará mensagem eletrônica para os
endereços eletrônicos funcionais das Defensoras e Defensores
Públicos Substitutos, convocando-os a procederem a eventual
averbação do tempo de serviço público para fins de desempate
no concurso de remoção a ser aberto.
§ 1º. A Defensora ou Defensor Público Substituto interessado deverá
requerer a averbação à Gerência de Gestão e Desenvolvimento de
Pessoas em até 3 (três) dias úteis, contados do envio da mensagem
eletrônica de que trata o caput.
§ 2º. A Defensora ou Defensor Público-Geral decidirá sobre o requerimento de averbação e comunicará a decisão ao interessado,
por mensagem eletrônica.
§ 3º. A Defensora ou Defensor Público Substituto interessado
poderá interpor recurso contra a decisão de que trata o parágrafo
anterior, no prazo de 2 (dias) dias úteis, contados do envio da
mensagem eletrônica de que trata o § 2º, para o Conselho Superior,
que decidirá em sessão extraordinária imediatamente convocada
pela Defensora ou Defensor Público-Geral.
Art. 7º. Decididos eventuais requerimentos de averbações e recursos
relacionados, no prazo de 10 (dez) dias a Defensora ou Defensor
Público-Geral fará publicar, no Diário Oficial, edital de remoção
por concurso, contendo os critérios do certame e a data da sessão
pública de escolha da vaga, e enviará cópia do expediente para
os endereços eletrônicos funcionais das Defensoras e Defensores
Públicos Substitutos, acompanhado da última lista de antiguidade
aprovada pelo Conselho Superior.
Parágrafo único. Ao lado do nome de cada Defensora e Defensor
Público Substituto constante da lista de antiguidade, constarão, para
fins de eventual desempate de que trata o artigo 10, os respectivos
tempos de serviço público do Estado e em Geral averbados, bem
como a idade, respeitando-se a ordem da lista aprovada.
Art. 8º. A Defensora ou Defensor Público Substituto interessado
deverá formalizar sua inscrição por meio de requerimento, em
formulário próprio, a ser encaminhado, na forma eletrônica, para
a Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas no prazo de
15 (quinze) dias, contados da publicação do edital no Diário Oficial.
§ 1º. Entende-se como Defensora ou Defensor Público Substituto interessado aquele que deseje o preenchimento da vaga
relacionada no edital ou de quaisquer outras vagas que surgirem
sucessivamente em decorrência da ocupação da oferecida, ainda
que atualmente ocupadas, caso esta possibilidade de sucessão
de vagas seja expressamente prevista no edital.
§ 2º. A Defensora ou Defensor Público Substituto deverá indicar
no formulário padrão, em ordem de preferência, todas as vagas
para as quais deseja concorrer, ainda que atualmente ocupadas.
Art. 9º. A Defensora ou Defensor Público Substituto poderá formalizar, por escrito, pedido de desistência, em relação a uma ou mais
vagas ou ao próprio processo de remoção, até o início da sessão.
Art. 10. Havendo mais de uma candidata ou candidato à remoção
optante pela mesma vaga, seguir-se-ão as regras de desempate
deste artigo.
§ 1º. Havendo mais de uma candidata ou candidato, será removido
o mais antigo na carreira.
§ 2º. Ocorrendo empate na antiguidade na carreira, será removida
ou removido, sucessivamente, o mais antigo no serviço público do
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