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Legislação Específica

RESOLUÇÃO CSDPESC nº 61/2016

Professor Fidel explica: "O Regimento do Conselho Superior da Defensoria Pública 
integrante no conteúdo programático do concurso (Res. 61) foi revogado pela Res. 
77, que validou um novo Regimento Interno para o referido órgão. Porém, como não 
houve retificação do edital e a publicação do novo regimento deu-se posterior a este, 
abordaremos em sala de aula o Regimento constante no programa do edital. Todavia, 
por mera precaução, acrescenta-se ao final do material o texto do Novo Regimento, que 
revogou a Resolução 61, caso o nosso aluno deseje estudá-lo."

Dispõe sobre o Regimento Interno do Conselho 
Superior da Defensoria Pública do Estado de 
Santa Catarina.

O Conselho Superior da Defensoria Pública do 
Estado de Santa Catarina, no uso de suas atri-
buições legais, conforme previsão contida no ar-
tigo 16, inciso I, da LCE 575/2012, e nos termos 
da decisão proferida na sessão ordinária ocorri-
da em 4 de novembro de 2016:

RESOLVE:

LIVRO I

Da Organização, Da Competência 
e Das Atribuições do Conselho 
Superior da Defensoria Pública 

TÍTULO I

Da Organização Do Conselho  
Superior Da Defensoria Pública

CAPÍTULO I
DA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO 

SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA

Art. 1º O Conselho Superior da Defensoria Pú-
blica do Estado é órgão de Administração Supe-
rior da Defensoria Pública.

§ 1º São membros do Conselho Superior:

I – o Defensor Público-Geral do Estado;

II – o Subdefensor Público-Geral do Estado;

III – o Corregedor-Geral da Defensoria Pú-
blica; 

IV – o Ouvidor-Geral da Defensoria Pública;

V – 5 (cinco) Defensores Públicos eleitos, 
dentre os membros ativos e estáveis da De-
fensoria Pública que não estejam afastados 
da carreira.

§ 2º Os Conselheiros referidos nos incisos I 
a IV do § 1º deste artigo são membros na-
tos do Conselho Superior e os demais se-
rão eleitos pelo voto direto, plurinominal, 
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obrigatório e secreto de todos os membros 
ativos da carreira, na forma da legislação vi-
gente.

§ 3º O mandato dos Conselheiros eleitos 
será de 2 (dois) anos, permitida apenas uma 
reeleição para período imediato.

§ 4º Os Conselheiros eleitos tomarão pos-
se e entrarão em exercício em sessão sole-
ne do Conselho Superior, a ser realizada na 
primeira sessão subsequente ao término do 
mandato da formação anterior.

§ 5º Todos os Conselheiros terão direito a 
voz e, excetuado o Ouvidor-Geral, a voto.

§ 6º O presidente da entidade de classe de 
maior representatividade dos membros da 
Defensoria Pública do Estado terá assento e 
voz nas sessões do Conselho Superior.

§ 7º Para o exercício de suas funções, o Con-
selho Superior contará com os seguintes ór-
gãos internos:

I – Presidência;

II – Conselheiros;

III – Secretário Executivo; 

IV – Secretaria Executiva. 

CAPÍTULO II
DA PRESIDÊNCIA

Art. 2º O Conselho Superior é presidido pelo 
Defensor Público-Geral.

§ 1º Ocorrendo a vacância do cargo de De-
fensor Público-Geral, a Presidência do Con-
selho Superior será exercida pelo Defensor 
Público que assumir as funções da Defenso-
ria Pública-Geral.

§ 2º Cabe ao Defensor Público-Geral, ou a 
seu substituto, quando for o caso, o voto de 
qualidade em caso de empate, exceto em 
matéria disciplinar e noutros assuntos para 
os quais a lei preveja solução diversa.

CAPÍTULO III
DOS CONSELHEIROS

Art. 3º Os Conselheiros eleitos permanecerão 
lotados em seus órgãos de origem, sendo-lhes 
reservadas as seguintes prerrogativas:

I – dispensa das atividades ordinárias por 2 
(dois) dias ao mês, bem como para o com-
parecimento às sessões e aos eventos do 
Conselho Superior;

II – auxílio pela Secretaria Executiva do Con-
selho Superior no desempenho das funções 
inerentes ao mandato, caso haja solicitação; 

III – pagamento de diárias para compareci-
mento às sessões e aos eventos do Conse-
lho Superior, atendidos os requisitos legais 
para seu deferimento.

Art. 4º Em caso de impedimento, suspeição ou 
afastamento, os Conselheiros serão substituídos 
da seguinte forma:

I – o Defensor Público-Geral do Estado, pelo 
seu substituto legal; 

II – o Subdefensor Público-Geral do Estado, 
pelo seu substituto legal; 

III – o Corregedor-Geral do Estado, pelo seu 
substituto legal;

IV – o Ouvidor-Geral, pelo seu substituto le-
gal;

V – os membros eleitos, pelos respectivos 
suplentes, em ordem decrescente de vota-
ção, observado o artigo 6º.

§ 1º Durante as férias ou licenças-prêmio de 
até 30 (trinta) dias, é facultado ao Conse-
lheiro titular exercer suas funções no Con-
selho Superior, mediante prévia comunica-
ção ao Presidente.

§ 2º Não havendo a comunicação a que se 
refere o § 1º, será convocado seu substituto 
legal ou suplente para as sessões que ocor-
rerem no período.
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§ 3º Qualquer Conselheiro, exceto o nato, 
pode renunciar ao mandato, assumindo 
imediata e definitivamente o respectivo su-
plente. 

CAPÍTULO IV
DOS SUPLENTES DOS CONSELHEIROS

Art. 5º Os Defensores Públicos que se seguirem 
aos eleitos, nas respectivas votações, serão con-
siderados seus suplentes, observado o critério 
do maior número de votos durante a eleição, 
para fins de convocação nas situações previstas 
no artigo 6º.

Parágrafo único. O Defensor Público não 
eleito mais votado será o primeiro suplen-
te de todos os Conselheiros eleitos e os 
demais não eleitos serão, em ordem de-
crescente de votação, o segundo, terceiro, 
quarto e quinto suplentes dos Conselheiros 
eleitos.

Art. 6º. Os suplentes serão convocados:

I – na hipótese do artigo 4º, § 2º;

II – nas licenças e afastamentos dos titula-
res por mais de 30 (trinta) dias;

III – nas ausências, impedimentos ou sus-
peições que importem falta de quórum para 
decisão;

IV – na vacância.

§ 1º Nas hipóteses dos incisos I e II deste ar-
tigo, a convocação cessará automaticamen-
te se o Conselheiro titular reassumir suas 
funções.

§ 2º Na hipótese do inciso III deste artigo, 
a convocação cessará quando não mais ve-
rificada a ausência, o impedimento e a sus-
peição.

§ 3º Na hipótese do inciso IV, o suplente su-
cederá o titular.

§ 4º Em todos os casos, a convocação será 
feita com antecedência mínima de 3 (três) 
dias em relação à sessão do Conselho Supe-
rior, salvo no caso do artigo 30, § 1º.

CAPÍTULO V
DO SECRETÁRIO EXECUTIVO

Art. 7º A Secretaria Executiva do Conselho Su-
perior da Defensoria Pública será exercida pelo 
Secretário Executivo, designado pelo Presidente 
do Conselho Superior dentre Defensores Públi-
cos ou servidores da Defensoria Pública está-
veis.

§ 1º Nos casos de afastamento, suspeição 
ou impedimento, exercerá a Secretaria Exe-
cutiva do Conselho Superior o substituto do 
Secretário, a ser designado pelo Presidente 
do Conselho Superior.

§ 2º O Secretário Executivo poderá atuar 
sem atribuição exclusiva no desempenho 
de suas funções junto ao Conselho Superior.

CAPÍTULO VI
DA SECRETARIA EXECUTIVA

Art. 8º A Secretaria Executiva contará com fun-
cionários próprios, designados pelo Presidente 
do Conselho Superior, exercendo suas funções 
sob a orientação, disciplina e supervisão direta 
do Secretário Executivo do Conselho Superior.

CAPÍTULO VII
DA PERDA DO MANDATO

Art. 9º Perderá o mandato o Conselheiro nas se-
guintes hipóteses: 

I – ausência injustificada em 3 (três) sessões 
consecutivas ou em 5 (cinco) sessões alter-
nadas;
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II – afastamento do serviço em virtude de 
exercício de função gratificada ou cargo em 
comissão fora da Defensoria Pública;

III – exercício de mandatos, cargos ou fun-
ções de direção, coordenação e assessora-
mento na Administração da Defensoria Pú-
blica do Estado ou na entidade de classe de 
maior representatividade dos Defensores 
Públicos;

IV – afastamento do serviço para o desem-
penho de mandato eletivo, inclusive classis-
ta;

V – afastamento do serviço em virtude de 
disponibilidade remunerada;

VI – afastamento do serviço em virtude de 
prestação de concurso ou prova de habilita-
ção para cargo público, salvo de magistério 
superior; 

VII – aposentadoria;

VIII – renúncia.

Parágrafo único. A perda do mandato será 
decidida pelo Conselho Superior mediante 
provocação de qualquer dos Conselheiros, 
garantidos o contraditório e a ampla defesa.

TÍTULO II

Da Competência e Das Atribuições 
Do Conselho Superior Da Defensoria 

Pública

CAPÍTULO I
DA COMPETÊNCIA

Art. 10. Compete ao Conselho Superior da De-
fensoria Pública decidir acerca da sua própria 
competência, conhecendo ou não dos assuntos 
que lhe sejam submetidos.

§ 1º Os expedientes de qualquer natureza, 
recebidos pelos Conselheiros ou pelo Se-

cretário Executivo, desde que endereçados 
ao Conselho Superior, serão submetidos ao 
conhecimento e à deliberação do Conselho.

§ 2º Se os Conselheiros natos receberem 
expediente destinado ao Conselho Superior 
e entenderem que a matéria é de sua com-
petência, deverão adotar as providências 
pertinentes, no âmbito de suas atribuições, 
sem prejuízo da remessa do expediente ao 
Conselho Superior.

CAPÍTULO II
DAS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO 

SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA

Art. 11. São atribuições do Conselho Superior 
da Defensoria Pública: 

I – exercer o poder normativo no âmbito da 
Defensoria Pública;

II – opinar, por solicitação do Defensor Pú-
blico-Geral, sobre qualquer matéria, inclusi-
ve pertinente à autonomia funcional e ad-
ministrativa da Defensoria Pública;

III – elaborar e alterar seu Regimento Inter-
no;

IV – decidir sobre questões de ordem rela-
tivas aos seus expedientes, sessões, discus-
sões e votações;

V – editar as normas que regulamentam a 
escolha dos seus membros;

VI – editar as normas que regulamentam a 
eleição do Defensor Público-Geral e a res-
pectiva formação de lista tríplice;

VII – editar as normas que regulamentam a 
formação da lista tríplice para Corregedor-
-Geral da Defensoria Pública;

VIII – indicar 3 (três) nomes, dentre os in-
tegrantes da primeira categoria da carreira, 
para que o Defensor Público-Geral nomeie, 
dentre estes, o Corregedor-Geral da Defen-
soria Pública;
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IX – editar as normas que regulamentam a 
formação da lista tríplice para Ouvidor-Ge-
ral;

X – escolher o Ouvidor-Geral dentre cida-
dãos de reputação ilibada, não integrante 
da carreira, indicados em lista tríplice for-
mada pela sociedade civil;

XI – decidir sobre proposta do Defensor Pú-
blico-Geral, visando à destituição do Corre-
gedor-Geral, assegurado ampla defesa;

XII – decidir sobre a perda do mandato do 
Conselheiro eleito, nas hipóteses do artigo 
9º;

XIII – apreciar a proposta de criação ou de 
alteração do Regimento Interno da Defen-
soria Pública, submetida pelo Defensor Pú-
blico-Geral;

XIV – decidir sobre o plano de atuação da 
Defensoria Pública, elaborado pelo Defen-
sor Público-Geral, cujo projeto será precedi-
do de ampla divulgação, observada a regu-
lamentação própria;

XV – aprovar a proposta orçamentária anual 
da Defensoria Pública; 

XVI – decidir sobre a fixação ou a alteração 
de atribuições dos órgãos de atuação da De-
fensoria Pública;

XVII – conhecer e julgar recurso, em face de 
decisão do Defensor Público-Geral, relativo 
a conflitos de atribuição entre os membros 
da Defensoria Pública;

XVIII – deliberar sobre a organização de 
concurso para ingresso na carreira de De-
fensor Público e no quadro de servidores, 
bem como designar os representantes da 
Defensoria Pública que integrarão a Comis-
são de Concurso;

XIX – organizar os concursos para ingresso 
na carreira de Defensor Público e no quadro 
de servidores, bem como aprovar os res-
pectivos regulamentos;

XX – aprovar os editais de concurso para in-
gresso na carreira de Defensor Público e no 
quadro de servidores, bem como homolo-
gar o respectivo resultado final;

XXI – editar as normas sobre prestação do 
serviço voluntário perante a Defensoria Pú-
blica do Estado;

XXII – aprovar a lista de antiguidade dos De-
fensores Públicos e decidir sobre as recla-
mações a ela concernentes;

XXIII – editar as normas e decidir sobre pro-
moção dos Defensores Públicos, por anti-
guidade ou merecimento, bem como fixar, 
para fins de promoção, os critérios de or-
dem objetiva para a aferição de merecimen-
to;

XXIV – elaborar lista tríplice destinada à 
promoção por merecimento dos Defenso-
res Públicos;

XXV – editar as normas e decidir sobre re-
moção dos Defensores Públicos e servido-
res da Defensoria Pública, a pedido, me-
diante permuta ou compulsória;

XXVI – representar à Corregedoria-Geral, 
visando à instauração de sindicância contra 
Defensor Público;

XXVII – recomendar ao Defensor Público-
-Geral a instauração de processo disciplinar 
contra Defensores Públicos e servidores da 
Defensoria Pública;

XXVIII – conhecer e julgar recurso contra 
decisão condenatória proferida pelo Defen-
sor Público-Geral em processo administrati-
vo disciplinar em face de Defensor Público;

XXIX – decidir sobre pedido de revisão de 
processo administrativo disciplinar;

XXX – decidir sobre a disponibilidade de De-
fensores Públicos e servidores da Defenso-
ria Pública;

XXXI – editar as normas para regulamenta-
ção do estágio probatório dos Defensores 
Públicos e servidores da Defensoria Pública; 
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XXXII – decidir sobre a avaliação do estágio 
probatório dos Defensores Públicos, inclu-
sive suspensão, aprovação e reprovação, 
submetendo sua decisão à homologação do 
Defensor Público-Geral; 

XXXIII – recomendar correições extraordi-
nárias e a realização de visitas de inspeção 
para verificar eventuais irregularidades nos 
serviços afetos aos órgãos da Defensoria 
Pública;

XXXIV – requerer ao Corregedor-Geral os 
relatórios de correições ordinárias ou extra-
ordinárias;

XXXV – deliberar e convocar audiências pú-
blicas de assuntos de interesse da socieda-
de, colhendo, inclusive, a manifestação do 
Ouvidor-Geral;

XXXVI – sugerir ao Defensor Público-Geral 
a edição de recomendações aos órgãos da 
Defensoria Pública para o desempenho de 
suas funções e a adoção de medidas conve-
nientes ao aprimoramento dos serviços;

XXXVII – sugerir ao Corregedor-Geral a edi-
ção de orientações ou recomendações aos 
órgãos de execução da Instituição, visando 
à melhoria do desempenho das funções dos 
seus agentes; 

XXXVIII – fixar rotinas e parâmetros míni-
mos de qualidade para atuação dos Defen-
sores Públicos;

XXXIX – editar as normas que disciplinem 
a forma pela qual, obrigatoriamente, o De-
fensor Público difundirá aos demais mem-
bros da instituição os conhecimentos que 
haja adquirido:

a) em cursos ou seminários para cuja fre-
quência ou conclusão tenha havido autori-
zação para o afastamento do exercício das 
funções;

b) na elaboração e apresentação de dis-
sertação conclusiva de cursos de pós-gra-
duação em nível de mestrado, doutorado 
e pós-doutorado, para cuja frequência ou 

conclusão tenha havido autorização para o 
afastamento do exercício das funções;

XL – promover, a pedido ou de ofício, o de-
sagravo de Defensor Público que tenha sido 
afrontado ou desrespeitado no exercício re-
gular de suas funções, sem prejuízo de ou-
tras medidas que recomendar a espécie;

XLI – conhecer de representação sobre:

a) quaisquer atos, procedimentos ou cir-
cunstâncias que constituam interferência 
indevida na independência funcional de 
Defensor Público, tomando ou propondo as 
medidas adequadas;

b) sobre toda e qualquer usurpação de 
competência constitucionalmente conferi-
da à Defensoria Pública e seus órgãos, ado-
tando ou propondo as providências cabí-
veis;

XLII – opinar previamente sobre o envio de 
projetos de lei pelo Defensor Público-Geral;

XLIII – exercer outras atribuições que lhe fo-
rem conferidas pela Lei, por este Regimen-
to Interno ou pelas Resoluções editadas no 
âmbito de sua competência.

Parágrafo único. As decisões do Conselho 
Superior serão motivadas e publicadas e 
suas sessões deverão ser públicas, salvo 
nas hipóteses legais de sigilo, e realizadas, 
no mínimo, bimestralmente, podendo uma 
sessão ser convocada por qualquer Conse-
lheiro, caso não seja realizada dentro deste 
prazo.
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LIVRO II

Das Atribuições Dos Órgãos Do 
Conselho Superior Da Defensoria 

Pública

TÍTULO I

Das Atribuições Do Presidente

Art. 12. São atribuições do Presidente do Con-
selho Superior da Defensoria Pública:

I – observar e fazer observar este Regimen-
to Interno;

II – dar cumprimento às deliberações do 
Conselho Superior; 

III – dar posse aos Conselheiros eleitos;

IV – exercer a direção administrativa do 
Conselho Superior e presidir suas sessões;

V – providenciar a obtenção de elementos 
necessários ou úteis ao exame de matéria 
submetida ao Conselho Superior;

VI – despachar os expedientes, requeri-
mentos, reclamações, recursos, propostas, 
representações e papéis de qualquer natu-
reza dirigidos ao Conselho Superior, deter-
minando a sua ciência ou distribuição ao 
Conselho, conforme o caso;

VII – comunicar aos demais Conselheiros, 
nas sessões, as providências de caráter ad-
ministrativo em que haja interesse do Con-
selho Superior, bem como os assuntos que 
julgar conveniente dar ciência; 

VIII – submeter à deliberação do Conselho 
Superior as matérias de sua competência;

IX – convocar sessões extraordinárias sem-
pre que entender necessário ou for regi-
mentalmente exigível;

X – acompanhar a organização da pauta das 
sessões pelo Secretário Executivo, garantin-
do a observância dos prazos regimentais; 

XI – encaminhar ao Secretário Executivo, 
para inclusão em pauta, as matérias de 
competência do Conselho Superior nas ses-
sões:

a) extraordinárias que convocar;

b) extraordinárias convocadas pelos de-
mais Conselheiros, nela também incluídas, 
obrigatoriamente, as matérias constantes 
da convocação;

XII – apresentar estudo de disponibilidade 
orçamentária de realização de sessão do 
Conselho fora da Sede;

XIII – abrir, prorrogar, suspender e encerrar 
as sessões;

XIV – proceder à verificação do quórum no 
início de cada sessão; 

XV – determinar a abertura da ata da ses-
são anterior e a efetivação de retificações, 
supressões ou aditamentos no seu texto, de 
ofício ou mediante requerimento de Conse-
lheiro ou do presidente da entidade de clas-
se de maior representatividade dos mem-
bros da Defensoria Pública do Estado, após 
deliberação do Conselho, salvo se tais provi-
dências, bem como a assinatura da data, já 
houverem sido realizadas;

XVI – fazer consignar, na ata de sessão em 
curso, fatos, declarações, votos e delibera-
ções que nela tenham ocorrido;

XVII – pôr em discussão e votação as maté-
rias da "Ordem do Dia" e proclamar o seu 
resultado;

XVIII – conceder a palavra ao Conselheiro 
que a pedir, pela ordem; 

XIX – participar das discussões e votar, na 
qualidade de Conselheiro, proferindo tam-
bém, em caso de empate, o voto de quali-
dade, exceto nas matérias excepcionadas 
pela Lei e por este Regimento Interno; 

XX – supervisionar, dirigir, fiscalizar e orien-
tar as atividades da Secretaria Executiva e 
do Conselho Superior;
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XXI – exercer a representação do Conselho 
Superior, sem prejuízo de deliberação do 
Conselho indicando representante para so-
lenidade ou evento específico;

XXII – fazer publicar no Diário Oficial Eletrô-
nico:

a) o Extrato das atas;

b) as Resoluções, Deliberações, Súmulas e 
demais atos do Conselho Superior;

XXIII – convocar os substitutos e suplentes 
do Conselho Superior, nos termos deste Re-
gimento Interno;

XXIV – instituir comissões temáticas ou de 
trabalho, compostas por Defensores Públi-
cos e/ou servidores da Defensoria Pública, 
para elaboração de estudos e pareceres téc-
nicos sobre matéria de interesse do Conse-
lho Superior;

XXV – tomar as providências necessárias ao 
bom desempenho das funções do Conselho 
Superior e à observância de seu Regimento 
Interno;

XXVI – exercer as demais funções e usar 
das prerrogativas que lhes forem atribuídas 
pela Lei, por este Regimento Interno ou por 
outros regulamentos.

TÍTULO II

Das Atribuições  
Dos Conselheiros

Art. 13. São atribuições dos Conselheiros:

I – participar das sessões do Conselho Supe-
rior com direito a voz e voto, salvo quanto 
ao Ouvidor-Geral, que terá apenas voz;

II – justificar a ausência à sessão do Conse-
lho Superior, com antecedência ou, na im-
possibilidade de tanto, na primeira sessão 
em que comparecer;

III – assinar a ata de sessão a que tenha 
comparecido, depois de aprovada, pedindo 

à Presidência as retificações, supressões ou 
aditamentos no seu texto que entender ne-
cessárias;

IV – submeter à Presidência questões de or-
dem relativas aos expedientes, sessões, dis-
cussões e votações;

V – propor a discussão e votação imediata 
de matéria da "Ordem do Dia", nos termos 
do artigo 43;

VI – externar ponto de vista ou solicitar in-
formação ou manifestação de Conselheiro 
nato durante a “Preliminar”;

VII – apresentar, por escrito e justificada-
mente, proposta sobre assuntos da com-
petência do Conselho Superior a serem dis-
cutidos e votados na "Ordem do Dia", nos 
termos dos artigos 17 a 19; 

VIII – atuar como Relator, apresentando 
voto fundamentado, por escrito ou oral-
mente, nos processos que lhe tenham sido 
distribuídos, nos termos deste Regimento 
Interno;

IX – atuar como Revisor, apresentando voto 
fundamentado por escrito, nos termos des-
te Regimento Interno, nos processos em 
que seu voto divirja do Conselheiro-Relator, 
mas tenha refletido a opinião majoritária, 
desde que haja designação do Presidente; 

X – pedir a inserção em ata de declaração 
de voto efetuada quando participar das dis-
cussões;

XI – conceder aparte quando estiver com a 
palavra;

XII – pedir vista de processo submetido à 
votação na "Ordem do Dia"; 

XIII – solicitar a colaboração da Secretaria 
Executiva do Conselho Superior;

XIV – requisitar, por intermédio da Pre-
sidência e mediante deliberação do Con-
selho, elementos necessários ou úteis ao 
exame da matéria submetida ao Conselho 
Superior;
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XV – representar o Conselho Superior em 
solenidade ou evento específico, mediante 
indicação do Presidente;

XVI – propor a convocação de sessão ex-
traordinária, mediante manifestação de ao 
menos 4 (quatro) Conselheiros;

XVII – comparecer pontualmente às sessões 
ordinárias e extraordinárias do Conselho 
Superior;

XVIII – encaminhar ao Secretário Executivo, 
para inclusão em pauta em até 3 (três) ses-
sões ordinárias, os expedientes, nos termos 
dos artigos 26, inciso IV, e 33, inciso III;

XIX – comunicar ao Presidente que preten-
de exercer as funções de Conselheiro du-
rante suas férias e licenças-prêmio de até 
30 (trinta) dias;

XX – comunicar aos demais Conselheiros, 
durante as sessões, matéria que entenda 
relevante, independentemente de prévia 
inclusão em pauta;

XXI – discutir e votar as matérias constantes 
da “Ordem do Dia”; 

XXII – solicitar, no início da sessão, a inclu-
são em pauta de matéria de natureza ur-
gente, nos termos do artigo 36, parágrafo 
único; 

XXIII – propor a criação de comissões temá-
ticas ou de trabalho, compostas por Defen-
sores Públicos e/ou servidores da Defenso-
ria Pública, para elaboração de estudos e 
pareceres técnicos sobre matéria de inte-
resse do Conselho Superior;

XXIV – tomar as providências necessárias 
ao bom desempenho das funções do Con-
selho Superior e à observância de seu Regi-
mento Interno;

XXV – exercer as demais funções e usar das 
prerrogativas que lhes forem atribuídas 
pela Lei, por este Regimento Interno ou por 
outros regulamentos.

Parágrafo único. Aplicam-se ao presidente 
da entidade de classe de maior represen-
tatividade dos membros da Defensoria Pú-
blica do Estado as atribuições previstas nos 
incisos III, IV, V, VI, VII, XI, XII, XIII, XIV e XX.

Art. 14. Aplicam-se aos Conselheiros as nor-
mas pertinentes na Lei Complementar Fede-
ral 80/1994 e na Lei Complementar Estadual 
575/2012 sobre impedimento e suspeição, sem 
prejuízo da aplicação subsidiária do Código de 
Processo Civil.

§ 1º Nas hipóteses de impedimento ou sus-
peição, o Conselheiro fará imediata comu-
nicação ao Presidente, deixando de votar a 
matéria sob exame.

§ 2º Quando o Conselheiro tiver sido desig-
nado Relator do processo no qual declarou 
impedimento ou suspeição, observar-se-ão 
os artigos 24 e 25.

§ 3º Na sessão em que se deliberar acer-
ca de promoção, o Conselheiro que estiver 
apto a ser votado à promoção por mereci-
mento estará impedido de votar e deverá se 
retirar da votação enquanto estiver concor-
rendo.

§ 4º Não haverá impedimento ou suspeição 
quando da discussão, deliberação e aprova-
ção de normas de caráter geral.

TÍTULO III

Das Atribuições  
Do Secretário Executivo

Art. 15. São atribuições do Secretário Executivo do 
Conselho Superior da Defensoria Pública, além de 
chefiar a Secretaria do Conselho Superior:

I – providenciar a redação das atas da ses-
são, de modo sucinto e objetivo, lendo e 
subscrevendo-as;

II – proceder ao recebimento, autuação e 
distribuição de expedientes e processos ad-
ministrativos, bem como à sua regular nu-
meração e paginação;
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III – rubricar e zelar pela guarda e conserva-
ção dos documentos do Conselho Superior, 
fazendo, periodicamente, cópias de segu-
rança em mídia eletrônica;

IV – proceder, quando for o caso, ao arqui-
vamento dos expedientes, conforme deter-
minação da Presidência do Conselho Supe-
rior;

V – auxiliar o Presidente e os Conselheiros 
no desempenho de suas funções;

VI – elaborar e encaminhar, com a antece-
dência prevista neste Regimento Interno, a 
pauta das sessões ordinárias e extraordiná-
rias; 

VII – providenciar a publicação das Resolu-
ções, Deliberações, Súmulas e demais atos 
do Conselho Superior, bem como dos extra-
tos das atas no prazo de 10 (dez) dias após 
aprovação expressa ou tácita dos respecti-
vos textos;

VIII – digitalizar os processos que tramitam 
perante o Conselho e disponibilizá-los a to-
dos os Conselheiros e ao presidente da enti-
dade de classe de maior representatividade 
dos membros Defensoria Pública do Estado, 
sempre que solicitado;

IX – exercer as demais competências fixadas 
em Lei, neste Regimento Interno ou em ou-
tros regulamentos.

TÍTULO IV

Das Atribuições Da  
Secretaria Executiva

Art. 16. Compete à Secretaria Executiva do 
Conselho Superior da Defensoria Pública, sob 
supervisão do Secretário Executivo, auxiliar o 
Presidente e os demais Conselheiros no desem-
penho de suas atribuições, incumbindo-lhe ain-
da:

I – receber, protocolar, autuar e distribuir os 
expedientes encaminhados ao Conselho Su-
perior para deliberação;

II – anexar aos autos dos expedientes referi-
dos no inciso anterior os documentos obti-
dos por meio de diligência realizada de ofí-
cio ou determinada pela Presidência, pelo 
Relator ou pelo Conselho; 

III – receber, protocolar e encaminhar à Pre-
sidência a correspondência endereçada ao 
Conselho Superior;

IV – manter fichário e arquivo informatiza-
dos relativos aos expedientes e papéis em 
tramitação pelo Conselho Superior, regis-
trando as principais ocorrências e a respec-
tiva saída;

V – manter arquivadas, em pasta própria, 
todas as decisões de caráter normativo ado-
tadas pelo Conselho Superior, anotando, à 
margem, a circunstância de haverem sido 
revogadas total ou parcialmente;

VI – acompanhar a tramitação externa dos 
processos originários do Conselho Superior, 
anexando aos respectivos autos cópias das 
decisões eventualmente tomadas por auto-
ridades administrativas a respeito da maté-
ria neles versada;

VII – manter arquivo informatizado da cor-
respondência expedida e das cópias dos do-
cumentos elaborados;

VIII – preparar os expedientes para o Conse-
lho Superior e para os Conselheiros; 

IX – executar as tarefas administrativas que 
lhe forem determinadas; 

X – executar os demais serviços administra-
tivos determinados pelo Secretário Executi-
vo;

XI – exercer as demais competências fixadas 
em Lei, neste Regimento Interno ou em ou-
tros regulamentos.
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LIVRO III

Dos Expedientes  
Do Conselho Superior 

TÍTULO I

Da Autuação Dos Expedientes

Art. 17. Qualquer Defensor Público ou servidor 
da Defensoria Pública, bem como o Ouvidor-Ge-
ral, poderá requerer a submissão de assunto ao 
Conselho Superior.

Art. 18. O requerimento deverá atender os se-
guintes requisitos:

I – identificação do requerente;

II – endereçamento ao Presidente do Con-
selho Superior; 

III – exposição dos fatos e fundamentos;

IV – acompanhamento dos documentos 
eventualmente necessários à sua análise.

§ 1º Não serão admitidos, em qualquer hi-
pótese, requerimentos anônimos.

§ 2º Os requisitos poderão ser mitigados 
pelo Presidente do Conselho Superior em 
caso da urgência e relevância da matéria. 

Art. 19. O requerimento poderá ser encaminha-
do, via mensagem eletrônica, para o endereço 
eletrônico do Presidente do Conselho Superior 
ou protocolado fisicamente na Sede da Defen-
soria Pública. 

Art. 20. Recebido o requerimento, o Presidente 
do Conselho Superior:

I – o indeferirá liminarmente, quando não 
forem atendidos os requisitos do artigo 
18 ou houver manifesta incompetência do 
Conselho Superior para sua apreciação;

II – ordenará ao Secretário Executivo sua 
autuação como expediente e sua distribui-
ção a um Relator.

§ 1º Da decisão do inciso I, o requerente 
será notificado via mensagem eletrônica 
destinada ao seu endereço eletrônico fun-
cional e, no prazo de 10 (dez) dias, poderá 
recorrer ao Conselho Superior.

§ 2º Havendo recurso no prazo regimental, 
o Presidente do Conselho Superior:

I – poderá se retratar e determinar as provi-
dências do inciso II do caput; ou

II – se mantiver sua decisão, ordenará ao 
Secretário Executivo a autuação como ex-
pediente e determinará a inclusão do as-
sunto na pauta da sessão ordinária seguinte 
do Conselho Superior, servindo sua decisão 
como relatório e voto.

§ 3º Reformada pelo Conselho Superior a 
decisão de indeferimento liminar, o requeri-
mento observará o inciso II do caput.

Art. 21. A autuação dos expedientes será feita 
pelo Secretário Executivo em pastas físicas, con-
tendo, nas respectivas capas, número do expe-
diente, data e horário de protocolo, identifica-
ção do requerente e assunto.

§ 1º Os expedientes observarão a ordem 
numérica crescente, a partir de 1, e o ano 
do respectivo protocolo (formato NÚME-
RO/ ANO), reiniciando-se a ordem numérica 
a cada ano.

§ 2º Em se tratando de requerimentos en-
caminhados por mensagem eletrônica, se-
rão impressos pela Secretaria do Conselho 
Superior quando da autuação.

TÍTULO II

Da Distribuição Dos Expedientes

Art. 22. A distribuição dos expedientes aos Con-
selheiros-Relatores será feita pelo Secretário 
Executivo e constará de livro ou sistema eletrô-
nico mantido pelo Conselho Superior.
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§ 1º A distribuição observará, rigorosamen-
te, a data e o horário de chegada dos reque-
rimentos ao correio eletrônico do Presidente 
do Conselho ou ao setor de protocolo físico.

§ 2º A distribuição será feita mediante siste-
ma rotativo, observada a ordem alfabética 
dos Conselheiros, anotando-se o nome do 
Relator na capa dos autos, ficando excluídos 
da distribuição o Defensor Público-Geral e o 
Ouvidor-Geral.

§ 3º O expediente será distribuído para o 
Conselheiro prevento quando houver maté-
ria conexa a outro já distribuído, desde que 
este ainda não tenha sido objeto de delibe-
ração.

§ 4º O livro ou sistema eletrônico mantido 
pelo Conselho Superior para distribuição 
dos expedientes estará permanentemente 
à disposição dos Conselheiros para averi-
guação e fiscalização.

§ 5º As reclamações contra qualquer impro-
priedade na distribuição serão dirigidas ao 
Presidente e decididas pelo Conselho Supe-
rior. 

Art. 23. Uma vez distribuído o expediente, o 
Secretário Executivo entregará os respectivos 
autos pessoalmente ao Conselheiro-Relator, 
mediante recibo, ou o encaminhará ao Núcleo 
Regional de sua lotação, mediante carta com 
Aviso de Recebimento.

Art. 24. Recebido o expediente, o Conselheiro-
-Relator, se se entender impedido ou suspeito, 
imediatamente declarará nos autos a causa e 
determinará a remessa do expediente ao Presi-
dente, para nova distribuição.

Parágrafo único. A nova distribuição do ex-
pediente será feita ao Conselheiro seguinte 
ao contemplado na última distribuição de 
expedientes.

Art. 25. Em casos de prevenção, impedimento 
ou suspeição, será realizada compensação de 
distribuição em relação ao Conselheiro preven-
to, impedido ou suspeito.

TÍTULO III

Do Processamento  
Dos Expedientes

Art. 26. Compete ao Conselheiro-Relator, em 
expediente que lhe houver sido distribuído:

I – definir as diligências que entender con-
venientes à instrução do expediente e rea-
lizar tudo o que for necessário ao seu pre-
paro; 

II – requerer os autos originais de expedien-
tes relacionados com o expediente a relatar;

III – solicitar o apensamento ou desapensa-
mento de autos, findos ou em andamento;

IV – encaminhar o expediente à sessão, me-
diante entrega dos respectivos autos à Se-
cretaria Executiva pessoalmente, mediante 
recibo, ou pelos Correios, mediante carta 
com Aviso de Recebimento; 

V – apresentar relatório e voto escrito ou 
oral na sessão em que for decidida a matéria.

§ 1º Em sede de diligências, o Conselheiro-
-Relator poderá solicitar a emissão de pa-
recer à Consultoria Jurídica, bem como 
informações às Diretorias e Gerências e à 
Corregedoria-Geral, a serem fornecidos em 
até 20 (vinte) dias ou, em caso de urgência, 
em prazo menor.

§ 2º Em razão do sigilo legal, os autos refe-
rentes a avaliações de estágio probatório e 
procedimentos disciplinares serão, excepcio-
nalmente, entregues na própria sessão, de-
vendo o Conselheiro-Relator apontar tal cir-
cunstância à Secretaria Executiva quando do 
encaminhamento do expediente à sessão.

Art. 27. A partir do recebimento do expedien-
te, o Conselheiro-Relator deverá encaminhá-
-lo à sessão em até 2 (duas) sessões ordinárias, 
esteja ou não instruído com relatório e voto, 
permitida apenas uma renovação, por igual pra-
zo, mediante requerimento prévio e aprovação 
pela maioria simples do Conselho.
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§ 1º Com exceção dos casos urgentes e dos 
que devam entrar em pauta por força do 
Regimento Interno, suspender-se-á o prazo 
previsto no caput deste artigo se o Conse-
lheiro-Relator estiver afastado, por qual-
quer motivo, ou houver requerido a realiza-
ção de diligências.

§ 2º Em não sendo observado o prazo pre-
visto no caput deste artigo, o Presidente 
mandará notificar o Conselheiro-Relator, 
por mensagem eletrônica, para devolução 
dos autos à Secretaria e redistribuição do 
expediente.

LIVRO IV

Das Sessões Do Conselho Superior 

TÍTULO I

Das Disposições Gerais  
Sobre As Sessões

Art. 28. O Conselho Superior reunir-se-á na 
Sede da Defensoria Pública do Estado ordinária 
e extraordinariamente.

Parágrafo único. No mínimo duas vezes por 
ano, conforme disponibilidade orçamentá-
ria, o Conselho Superior realizará sessões 
nos Núcleos Regionais da Defensoria Públi-
ca do Estado.

Art. 29. As sessões ordinárias terão periodicida-
de mensal, conforme calendário anual aprova-
do pelos Conselheiros na última sessão do ano 
anterior.

Parágrafo único. Se o Presidente não pro-
mover a convocação no prazo regimental, 
esta será automática, fixada a sessão para 
as 10 (dez) horas do dia aprovado no calen-
dário anual, cabendo à Secretaria Executiva 
proceder ao encaminhamento da pauta e 
efetuar as devidas comunicações.

Art. 30. As sessões extraordinárias serão convo-
cadas pelo Presidente ou requeridas mediante 
proposta de ao menos 4 (quatro) Conselheiros, 
dirigida ao Presidente.

§ 1º A convocação para a sessão deverá 
observar o mínimo de antecedência de 2 
(dois) dias úteis, salvo em caso de concor-
dância dos Conselheiros com prazo menor.

§ 2º O requerimento de convocação:

I – será motivado e deverá indicar as maté-
rias que constarão da ordem do dia, poden-
do o Presidente do Conselho Superior in-
cluir outras matérias na ordem do dia, além 
daquelas constantes no requerimento;

II – será despachado pelo Presidente do 
Conselho Superior em até 3 (dias) úteis, 
contados da data de envio da mensagem 
eletrônica ao endereço eletrônico do Presi-
dente ou da data de entrada do pedido no 
protocolo da Sede da Defensoria Pública.

§ 3º Se o Presidente não promover a con-
vocação no prazo mencionado no § 2º, esta 
será automática, fixada a sessão para as 10 
(dez) horas do sexto dia útil subsequente ao 
da data do protocolo, na Sede da Defenso-
ria Pública, cabendo à Secretaria Executiva 
proceder ao encaminhamento da pauta e 
efetuar as devidas comunicações.

Art. 31. As sessões serão públicas, inclusive as 
votações, salvo disposição legal ou regimental 
em contrário.

§ 1º Sempre que se impuser o sigilo, para 
preservar interesses da Defensoria Pública 
ou a privacidade ou a honra de qualquer de 
seus membros, a sessão se fará secreta, in-
clusive a votação, mediante prévia delibera-
ção do Conselho.

§ 2º A sessão sempre será secreta quando 
se tratar de avaliação de estágio probatório, 
procedimento de natureza disciplinar ou 
promoção.
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Art. 32. As decisões do Conselho Superior se-
rão tomadas por maioria simples de votos, sal-
vo disposição legal ou regimental em contrário, 
presente a maioria absoluta dos Conselheiros 
com direito a voto.

§ 1º Exige-se maioria qualificada dos Conse-
lheiros para:

I – decidir sobre proposta do Defensor Pú-
blico-Geral, visando à destituição do Corre-
gedor-Geral;

II – decidir sobre o sigilo das sessões e vota-
ções do Conselho, para preservar interesses 
da Defensoria Pública ou a privacidade ou a 
honra de qualquer de seus membros;

III – elaborar o seu Regimento Interno e 
aprovar suas alterações; 

IV – decidir sobre a perda do mandato do 
Conselheiro eleito;

V – decidir sobre remoção compulsória de 
Defensor Público. 

Parágrafo único. Exige-se maioria absoluta 
dos Conselheiros para decidir sobre dispo-
nibilidade de Defensor Público.

TÍTULO II

Dos Atos Anteriores Às Sessões

Art. 33. A pauta das sessões ordinárias será ela-
borada pelo Secretário Executivo e conterá, nes-
ta ordem:

I – os recursos relativos a requerimentos li-
minarmente indeferidos pelo Presidente do 
Conselho Superior, de acordo com a ordem 
de protocolo do recurso;

II – os expedientes dos quais tenha havido 
pedido de vista, de acordo com a ordem de 
discussão na sessão anterior;

III – os expedientes selecionados pelo Presi-
dente do Conselho Superior;

IV – outros assuntos que o Presidente do 
Conselho Superior entender necessários.

Parágrafo único. Em caso de não inclusão 
de algum expediente na pauta, qualquer 
Conselheiro e o presidente da entidade 
de classe de maior representatividade dos 
membros da Defensoria Pública do Esta-
do poderão requerer ao Conselho Superior 
que, por maioria simples, delibere pela ime-
diata discussão da matéria.

Art. 34. A pauta das sessões extraordinárias 
será elaborada pelo Secretário Executivo e con-
terá, nesta ordem:

I – os expedientes que ensejaram a convo-
cação;

II – outros assuntos que o Presidente do 
Conselho Superior entender necessários.

Art. 35. O Presidente do Conselho Superior con-
vocará os demais Conselheiros e o presidente 
da entidade de classe de maior representati-
vidade dos membros da Defensoria Pública do 
Estado em até 3 (três) dias anteriores à sessão 
ordinária, preferencialmente por mensagem 
eletrônica e mediante envio da pauta da sessão.

§ 1º O Secretário Executivo mandará publi-
car a pauta e a encaminhará, por mensa-
gem eletrônica, para os Defensores Públicos 
e servidores públicos da Defensoria Pública 
do Estado.

§ 2º Na convocação da sessão extraordiná-
ria, observar-se-ão os prazos do artigo 30.

Art. 36. O Conselho Superior apreciará exclusi-
vamente os expedientes constantes da pauta da 
sessão.

Parágrafo único. Mediante aprovação da 
maioria simples do Conselho, atendendo à 
proposta formulada por qualquer Conse-
lheiro, poderá ser discutida e votada maté-
ria não incluída na pauta e considerada ur-
gente, observadas as seguintes disposições:
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I – se ainda não houver autuação e distri-
buição do expediente, os procedimentos re-
feridos serão realizados imediatamente;

II – se o Conselheiro-Relator ainda não 
houver elaborado voto escrito, poderá se 
manifestar oralmente, apresentando tex-
to escrito na sessão ordinária subsequen-
te, juntamente com o Conselheiro-Revisor, 
caso o voto do Conselheiro-Relator não te-
nha refletido a opinião majoritária.

TÍTULO III

Da Realização Das Sessões

Art. 37. As sessões ordinárias do Conselho Su-
perior serão divididas, na seguinte ordem, em 
Preliminar, Palavra aberta e Ordem do Dia. 

Art. 38. A Preliminar compreende:

I – abertura da sessão, conferência de quó-
rum e instalação da sessão;

II – leitura, aprovação e assinatura da ata da 
sessão anterior, caso esta providência ainda 
não tenha sido tomada;

III – informe sobre os expedientes distribuí-
dos aos Conselheiros desde a última sessão;

IV – comunicações do Presidente, dos de-
mais Conselheiros e do presidente da enti-
dade de classe de maior representatividade 
dos membros da Defensoria Pública do Es-
tado.

Art. 39. A abertura, conferência de quórum e 
instalação da sessão competem ao Presidente 
do Conselho Superior.

§ 1º Caso, no horário previsto para início da 
sessão, o Presidente, ou seu substituto, es-
tiver ausente ou se retirar da sessão, assu-
mirá a Presidência o Corregedor-Geral ou, 
na sua ausência, o Defensor Público eleito 
mais votado, devolvendo a Presidência ao 
Defensor Público-Geral ou seu substituto, 
caso este compareça ou retorne antes do 
término da sessão.

§ 2º Ausente o Secretário Executivo, o Presi-
dente convocará seu substituto e, se ausen-
te este, será convocado secretário “ad hoc”.

§ 3º Para a instalação da sessão, é necessá-
ria a presença de ao menos 5 (cinco) Conse-
lheiros com direito a voto.

§ 4º Não havendo quórum suficiente, aguar-
dar-se-á por 30 (trinta) minutos e, após esse 
prazo, não havendo número legal, lavrar-se-
-á ata circunstanciada da ocorrência, fican-
do prejudicada e dependente de nova con-
vocação a realização da sessão.

§ 5º Havendo quórum, o Presidente do Con-
selho Superior declarará instalada a sessão.

§ 6º Caso, no curso da sessão, por qualquer 
motivo, o quórum mínimo não for mantido, 
tal circunstância será lançada em ata e ime-
diatamente suspensa a sessão.

§ 7º A ausência ou o impedimento ocasio-
nal de membro do Conselho Superior só le-
vará à suspensão da sessão na hipótese de, 
por isso, sobrevir falta de quórum.

Art. 40. Instalada a sessão, será procedida à lei-
tura da ata da sessão anterior, a qual será sub-
metida à aprovação do Conselho Superior, caso 
esta providência ainda não tenha sido tomada 
em ocasião anterior.

§ 1º Todos os incidentes relativos à ata da 
sessão anterior serão discutidos e votados 
antes do prosseguimento da sessão.

§ 2º Os Conselheiros e o presidente da en-
tidade de classe de maior representativida-
de dos membros da Defensoria Pública do 
Estado, caso não estejam de acordo com a 
ata, proporão a retificação, supressão ou 
aditamento de seu texto ao Conselho, caso 
o documento já não tenha sido aprovado 
em ocasião anterior.

§ 3º Acolhida a questão levantada contra a 
ata ainda não aprovada, na própria sessão 
será lavrado termo de retificação.
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§ 4º Aprovada a ata, com ou sem retifica-
ções, será ela assinada por todos os Con-
selheiros e pelo presidente da entidade 
de classe de maior representatividade dos 
membros da Defensoria Pública do Estado.

Art. 41. O informe sobre os expedientes distri-
buídos aos Conselheiros desde a última sessão 
será lido pelo Presidente ou por quem ele indi-
car.

Art. 42. As comunicações do Presidente, dos 
demais Conselheiros e do presidente da enti-
dade de classe de maior representatividade dos 
membros da Defensoria Pública do Estado ver-
sarão sobre matérias de interesse do Conselho 
Superior ou da Defensoria Pública e independe-
rão de inclusão em pauta.

Parágrafo único. Caso mais de uma pessoa 
deseje fazer comunicações, o Secretário 
Executivo anotará os pedidos de palavra e 
o Presidente do Conselho Superior a conce-
derá, observada a ordem de solicitação.

Art. 43. Havendo pedido de regime de urgência 
para item constante da ordem do dia, este de-
verá ser realizado e votado impreterivelmente 
no início da sessão, ao final da Preliminar.

Art. 44. A Palavra aberta compreende a mani-
festação ou apresentação de reivindicações de 
entidades representativas da sociedade civil, 
bem como por qualquer indivíduo, sobre maté-
rias pertinentes à atuação da Defensoria Pública 
no Estado, sendo facultada a designação de ses-
são extraordinária, na forma deste Regimento 
Interno.

§ 1º As inscrições para participação, limita-
das ao número máximo de 03 (três) pesso-
as, deverão ser realizadas até 15 (quinze) 
minutos antes da abertura da sessão.

§ 2º O tempo de fala de cada inscrito será 
de até 5 (cinco) minutos, podendo ser am-
pliado ou reduzido a critério do Presidente 
do Conselho Superior, de acordo com o nú-
mero de inscritos.

Art. 45. A Ordem do Dia compreenderá o sor-
teio da ordem de votação dos Conselheiros na 
sessão, com exceção do Presidente do Conse-
lho, bem como as discussões e votações a res-
peito dos itens constantes da pauta de convoca-
ção da sessão.

Parágrafo único. O sorteio da ordem de vo-
tação dos Conselheiros ocorrerá antes do 
início das discussões dos expedientes de 
cada sessão.

TÍTULO IV

Das Discussões e  
Votações Das Sessões

Art. 46. Após a leitura da Ordem do Dia pelo 
Presidente do Conselho Superior ou por quem 
ele indicar, serão iniciadas as discussões e vota-
ções.

Art. 47. O Presidente do Conselho Superior, 
em cumprimento à pauta previamente fixada, 
anunciará, ou quem ele indicar, o número do 
expediente, o nome do interessado e o assunto 
em debate, dando início à discussão e à vota-
ção.

§ 1º Feito o anúncio, o Presidente conce-
derá a palavra ao Conselheiro-Relator, se 
for o caso, que fará a exposição do assunto, 
em breve relatório, manifestando seu voto, 
com a indicação da decisão a ser tomada 
em caráter normativo, opinativo, autoriza-
tivo, executivo ou propositivo, conforme a 
hipótese.

§ 2º Concluída a manifestação do Relator, o 
Presidente dará a palavra, pelo tempo má-
ximo de 5 (cinco) minutos, para os que ti-
verem interesse pessoal e direto na matéria 
em pauta, desde que inscritos até 15 (quin-
ze) minutos antes da sessão, bem como ao 
Ouvidor-Geral da Defensoria Pública e ao 
presidente da entidade de classe de maior 
representatividade dos membros da Defen-
soria Pública do Estado.
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§ 3º Caso o interessado não possa compa-
recer pessoalmente à sessão, poderá gra-
var áudio ou vídeo de até 5 (cinco) minutos 
para exibição, desde que recebido pela Se-
cretaria Executiva até às 15h do dia anterior.

§ 4º Ouvidos, quando for o caso, os interes-
sados, o Ouvidor-Geral e o presidente da 
entidade de classe de maior representati-
vidade dos membros da Defensoria Pública 
do Estado e antes do início de qualquer vo-
tação, os Conselheiros poderão pedir a pa-
lavra para discutir a matéria.

§ 5º O Secretário da sessão anotará os pedi-
dos de palavra e o Presidente do Conselho 
Superior a concederá, observada a ordem 
de solicitação.

Art. 48. Qualquer Conselheiro e o presidente da 
entidade de classe de maior representatividade 
dos membros da Defensoria Pública do Estado 
poderão suscitar questão de ordem a qualquer 
momento, devendo ser imediatamente subme-
tida à decisão do Presidente do Conselho Supe-
rior.

§ 1º Considera-se questão de ordem toda 
dúvida suscitada sobre a interpretação des-
te Regimento Interno, relacionada com a 
sua prática ou com a legislação.

§ 2º A questão de ordem deve ser objeti-
va, claramente formulada, com a indicação 
precisa das disposições regimentais cuja ob-
servância se pretenda elucidar e referir-se à 
matéria tratada na ocasião.

§ 3º Se o suscitante não indicar, inicialmen-
te, as disposições em que se assenta a ques-
tão de ordem, o Presidente do Conselho Su-
perior cassará sua palavra.

§ 4º O prazo para formulação ou contesta-
ção da questão de ordem não poderá exce-
der a 3 (três) minutos.

§ 5º Formulada a questão de ordem e fa-
cultada a sua contestação a qualquer outro 
Conselheiro ou ao presidente da entidade 
de classe de maior representatividade dos 

membros da Defensoria Pública do Estado, 
será ela resolvida pelo Presidente do Con-
selho Superior, sendo permitido opor-se 
imediatamente à decisão, submetendo-a ao 
Conselho.

Art. 49. Qualquer Conselheiro e o presidente da 
entidade de classe de maior representatividade 
dos membros da Defensoria Pública do Estado 
poderão pedir vista dos autos, fazendo-o obri-
gatoriamente antes do encerramento das dis-
cussões, devendo o expediente ser reapresen-
tado na primeira sessão ordinária subsequente.

§ 1º Havendo pedido de vista, os autos se-
rão remetidos eletronicamente a todos os 
Conselheiros e ao presidente da entidade 
de classe de maior representatividade dos 
membros da Defensoria Pública do Estado, 
considerando-se vista comum e coletiva a 
todos.

§ 2º Será admissível a conversão do julga-
mento em diligência, por pedido de Conse-
lheiro, até o encerramento das discussões, 
aprovado por maioria simples do Conselho; 
se aprovado, deverá o Presidente do Conse-
lho Superior tomar as providências necessá-
rias para o seu fiel cumprimento e incluí-lo 
na pauta da sessão ordinária seguinte.

§ 3º Nas sessões extraordinárias ou quando 
se tratar de expediente urgente, o pedido 
de vista será deferido pelo prazo máximo 
e improrrogável de 2 (duas) horas, a ser 
exercido no âmbito da Secretaria Executiva, 
suspendendo-se a sessão e retomando-se o 
julgamento após este prazo.

Art. 50. Encerrada a discussão do expediente, os 
Conselheiros votarão a seu respeito, declarando 
que estão de acordo ou contrários ao voto do 
Conselheiro-Relator.

§ 1º A votação seguirá a ordem sorteada 
no começo da sessão, iniciando-se pelo 
Conselheiro sorteado posteriormente ao 
Conselheiro-Relator; em sequência ao últi-
mo Conselheiro sorteado, votará o primeiro 
Conselheiro sorteado; por último, sempre 
votará o Presidente do Conselho.
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§ 2º Os substitutos e suplentes ocuparão a 
posição do Conselheiro substituído no siste-
ma de votação.

§ 3º É facultada a reconsideração do voto, 
a qualquer dos Conselheiros, até o encerra-
mento da votação, exceto na ocorrência de 
motivo superveniente, hipótese na qual a 
retificação ou a reconsideração do voto será 
permitida até a proclamação do resultado.

§ 4º A votação será considerada encerrada 
quando o último Conselheiro presente com 
direito a voto tiver proferido a sua decisão. 

Art. 51. Nenhum Conselheiro poderá eximir-se 
de votar as matérias submetidas à apreciação 
do Conselho Superior, ressalvadas as hipóteses 
de impedimento ou suspeição, que deverão ser 
imediatamente comunicadas ao Presidente.

§ 1º Caso, em virtude de impedimento ou 
suspeição, a votação de uma questão ficar 
impossibilitada por falta de quórum de ins-
talação ou de deliberação, a apreciação des-
sa matéria específica será adiada por uma 
sessão, convocando-se o(s) suplente(s) para 
sua votação.

§ 2º A convocação do suplente será restrita 
à matéria em relação à qual houve o impe-
dimento ou suspeição.

§ 3º O impedimento ou suspeição deve ser 
justificado e aceito pelo Conselho, exceto 
se lastreado em motivo de foro íntimo, que 
não poderá ser negado.

Art. 52. Terminada a votação, o Presidente pro-
clamará o resultado.

§ 1º Se o resultado da votação não acolher 
o voto do Conselheiro-Relator, será desig-
nado, pelo Presidente, Conselheiro-Revisor, 
cujo voto tenha refletido a opinião majori-
tária.

§ 2º Na sessão ordinária subsequente, o 
Conselheiro-Revisor deverá entregar por 
escrito o voto, o qual deverá ser aprovado 
pelo Conselho.

TÍTULO V

Dos Atos Posteriores Às Sessões

Art. 53. O Secretário Executivo lavrará ata das 
sessões, a ser aprovada e assinada pelo Presi-
dente, demais Conselheiros e pelo presidente 
da entidade de classe de maior representativi-
dade dos membros da Defensoria Pública do Es-
tado.

§ 1º Na ata, constarão as questões decidi-
das, inclusive os votos vencidos e a respecti-
va declaração, bem como os resultados.

§ 2º Uma vez assinada a ata, o respectivo 
extrato será publicado e, após, a ata será ar-
quivada em livro próprio, que ficará à dispo-
sição para qualquer interessado.

§ 3º Os extratos das atas referentes às hi-
póteses de sigilo serão publicados somente 
com os dispositivos das respectivas deci-
sões e, após, as atas serão arquivadas em 
livro próprio, à disposição restrita aos Con-
selheiros e aos diretamente interessados.

§ 4º Quando, numa mesma sessão, houver 
expedientes com e sem sigilo, lavrar-se-ão 2 
(duas) atas, uma para os expedientes sigilo-
sos e outra para os demais, mencionando-
-se, em cada uma, a existência da outra.

Art. 54. Salvo determinação contrária, no dia útil 
subsequente ao da sessão, o Secretário Executivo 
providenciará a expedição dos ofícios e o cumpri-
mento das decisões do Conselho Superior.

§ 1º O Extrato da ata, no qual constarão, por 
tópicos, as matérias apreciadas, votações 
realizadas e decisões tomadas – ressalvadas 
as hipóteses de sigilo -, será encaminhado, 
por correio eletrônico funcional, para ciên-
cia dos Defensores Públicos e servidores da 
Defensoria Pública do Estado.

§ 2º Será preservado o sigilo nas hipóteses 
legais ou por deliberação da maioria qualifi-
cada dos Conselheiros, resguardado o direi-
to do interessado em postular certidão da 
íntegra da decisão.
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§ 3º Quando possível, as decisões tomadas 
pelo Conselho Superior deverão ser execu-
tadas independentemente da publicação da 
ata.

§ 4º Os ofícios do Conselho Superior serão 
subscritos pelo Presidente ou pelo Secretá-
rio Executivo, quando houver expressa de-
legação daquele.

§ 5º As cópias dos ofícios e os respectivos 
expedientes serão arquivados na Secretaria 
Executiva.

LIVRO V

Das Decisões Do Conselho Superior

Art. 55. As decisões tomadas pelo Conselho Su-
perior que implicarem a edição de normas e re-
gulamentos serão publicadas como Resoluções.

Parágrafo único. As resoluções observarão 
a ordem numérica crescente, a partir de 1, 
e o ano da respectiva aprovação (formato 
NÚMERO/ANO), reiniciando-se a ordem nu-
mérica a cada ano. 

Art. 56. As decisões tomadas pelo Conselho Su-
perior que se limitarem a alterações parciais de 
resoluções existentes ou a revogações totais de 
resoluções existentes – quando a revogação for 
a única providência do respectivo ato – serão 
publicadas como Deliberações.

§ 1º As deliberações observarão a ordem 
numérica crescente, a partir de 1, e o ano 
da respectiva aprovação (formato NÚME-
RO/ ANO), reiniciando-se a ordem numérica 
a cada ano.

§ 2º Salvo decisão contrária do Conselho, 
as Resoluções alteradas por Deliberações 
serão republicadas, com a numeração origi-
nal, em versão consolidada, a qual incorpo-
rará as modificações promovidas. 

Art. 57. As reiteradas decisões do Conselho 
Superior em matéria que for objeto de enten-
dimento consolidado, inclusive para fins de sua 

correta interpretação, poderão ensejar a edição 
de Súmulas, as quais serão aprovadas pela una-
nimidade dos Conselheiros e modificadas ou re-
vogadas pela maioria absoluta.

Parágrafo único. As súmulas observarão a 
ordem numérica crescente, a partir de 1.

Art. 58. Os demais atos do Conselho Superior 
serão publicados como Manifestações, inclusive 
quando dirigidos ao público externo. Parágrafo 
único. As manifestações observarão a ordem 
numérica crescente, a partir de 1, e o ano da 
respectiva aprovação (formato NÚMERO/ANO), 
reiniciando-se a ordem numérica a cada ano. 

LIVRO VI

Da Alteração Do Regimento Interno

Art. 59. As alterações ao Regimento Interno so-
mente poderão ser propostas pelos Conselhei-
ros e pelo presidente da entidade de classe de 
maior representatividade dos membros da De-
fensoria Pública do Estado.

Art. 60. Em se tratando de proposta oriunda 
de Conselheiro, seu requerimento será autua-
do como Expediente e distribuído diretamente 
para o proponente, procedendo-se à posterior 
compensação, observadas as demais disposi-
ções regimentais.

Art. 61. A proposta de alteração do Regimento 
Interno será automaticamente incluída em pau-
ta na sessão ordinária subsequente ao protoco-
lo do requerimento.

LIVRO VII

Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 62. O Conselho Superior poderá solicitar ao 
Defensor Público-Geral a designação de Defen-
sor Público, com ou sem prejuízo de suas atri-
buições normais, para prestar colaboração no 
tocante ao funcionamento do órgão e exercício 
de suas competências. 



 

www.acasadoconcurseiro.com.br22

Art. 63. O serviço do Conselho Superior detém 
natureza preferencial, devendo a Administração 
Pública designar Defensor Público para substi-
tuir o Conselheiro junto ao órgão de execução 
por ocasião das dispensas das atividades e das 
sessões do Conselho.

Art. 64. Salvo disposição contrária, os prazos 
previstos neste Regimento Interno são conta-
dos em dias úteis, excluindo-se o dia de início e 
incluindo-se o dia final.

Art. 65. Os quóruns previstos neste Regimento 
Interno são assim compreendidos:

I – por maioria simples, entende-se a meta-
de mais um dos Conselheiros com direito a 
voto presentes na sessão ou, não sendo in-
teiro o resultado da divisão, o primeiro nú-
mero inteiro que se seguir;

II – por maioria absoluta, entende-se a me-
tade mais um dos Conselheiros com direito 
a voto ou, não sendo inteiro o resultado da 
divisão, o primeiro número inteiro que se 
seguir;

III – por maioria qualificada, entende-se o 
total de 2/3 (dois terços) dos Conselheiros 
com direito a voto ou, não sendo inteiro o 
resultado da divisão, o primeiro número in-
teiro que se seguir.

Art. 66. O Conselho Superior empreenderá es-
forços para viabilizar a gravação e a transmissão 
ao vivo das suas sessões.

Art. 67. O Conselho Superior poderá implantar 
sistema eletrônico de expedientes, substituindo 
o processamento físico (e as respectivas men-
ções neste Regimento Interno) por processa-
mento digital.

Art. 68. O calendário de sessões do Conselho 
Superior do ano de 2016 será aprovado na mes-
ma sessão de aprovação deste Regimento Inter-
no.

Art. 69. As questões interpretativas e os casos 
omissos serão resolvidos pelo próprio Conselho 
Superior.

Art. 70. Os atuais expedientes serão distribuí-
dos para os Conselheiros conforme a ordem de 
chegada, nos termos do artigo 22. 

Art. 71. Revoga-se a Resolução CSDPESC nº 11, 
de 19 de novembro de 2013.

Art. 72. Este Regimento Interno entrará em vi-
gor na data de sua publicação.

Florianópolis/SC, 04 de novembro de 2016. 

RALF ZIMMER JÚNIOR
Presidente do CSDPESC



Legislação Específica – Regimento Interno do Conselho Superior da DPE-SC ― Resolução nº 61/2016 – Prof. Fidel Ribeiro

www.acasadoconcurseiro.com.br 23

RESOLUÇÃO CSDPESC Nº 77,  
DE 1º DE DEZEMBRO DE 2017 (77/2017)

Aprova o Regimento Interno do Conselho Supe-
rior da Defensoria Pública do Estado de Santa 
Catarina.

O Conselho Superior da Defensoria Pública do 
Estado de Santa Catarina, no uso de suas atri-
buições legais, conforme previsão contida no ar-
tigo 16, inciso I, da Lei Complementar Estadual 
nº 575, de 2 de agosto de 2012, e nos termos da 
decisão proferida na sessão ordinária ocorrida 
em 1º de dezembro de 2017, RESOLVE aprovar 
o Regimento Interno do Conselho Superior da 
Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, 
nos termos que seguem.

LIVRO I

Da Organização, Da Competência e 
Das Atribuições Do Conselho

TÍTULO I

Da Organização Do Conselho

CAPÍTULO I
DA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO

Art. 1º O Conselho Superior da Defensoria Pú-
blica do Estado é órgão de Administração Supe-
rior da Defensoria Pública e será integrado pelos 
seguintes Conselheiros:

I – o Defensor Público-Geral do Estado;

II – o Subdefensor Público-Geral do Estado;

III – o Corregedor-Geral da Defensoria Pú-
blica do Estado; 

IV – o Ouvidor-Geral da Defensoria Pública 
do Estado;

V – 5 (cinco) Defensores Públicos do Estado 
eleitos, dentre os membros ativos e estáveis 
da Defensoria Pública que não estejam afas-
tados da carreira.

§ 1º Os Conselheiros referidos nos incisos 
I a IV deste artigo são membros natos do 
Conselho Superior e os demais serão eleitos 
pelo voto direto, plurinominal, obrigatório 
e secreto de todos os membros ativos da 
carreira, na forma da legislação vigente e de 
ato normativo do Conselho.

§ 2º O mandato dos Conselheiros eleitos 
será de 2 (dois) anos, permitida apenas uma 
reeleição para período imediato.

§ 3º O Conselheiro reeleito poderá integrar 
o Conselho como membro nato no período 
subsequente, e o Conselheiro nato reeleito 
poderá integrar o Conselho como membro 
eleito no período subsequente.

§ 4º Os Conselheiros eleitos tomarão posse 
e entrarão em exercício na primeira sessão 
subsequente ao término do mandato da 
formação anterior.

§ 5º Todos os Conselheiros terão direito a 
voz e, excetuado o Ouvidor-Geral, a voto.

§ 6º O presidente da entidade de classe de 
maior representatividade dos membros da 
Defensoria Pública do Estado terá assento e 
voz nas sessões do Conselho.

Art. 2º Para o exercício de suas funções, o Con-
selho Superior contará com os seguintes órgãos 
internos:

I – Presidência;

II – Conselheiros; e

III – Secretaria Executiva.
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CAPÍTULO II 
DA PRESIDÊNCIA

Seção I
DO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA

Art. 3º O Conselho Superior é presidido pelo 
Defensor Público-Geral.

§ 1º Ocorrendo a vacância do cargo de De-
fensor Público-Geral, a Presidência do Con-
selho será exercida pelo Defensor Público 
que assumir as funções da Defensoria Públi-
ca-Geral.

§ 2º Cabe ao Defensor Público-Geral, ou a 
seu substituto, quando for o caso, o voto de 
qualidade em caso de empate, exceto em 
matéria disciplinar e noutros assuntos para 
os quais a lei preveja solução diversa.

Seção II
DAS ATRIBUIÇÕES DA PRESIDÊNCIA

Art. 4º São atribuições da Presidência do Conse-
lho Superior:

I – exercer a direção administrativa do Con-
selho e presidir suas sessões;

II – supervisionar, dirigir, fiscalizar e orientar 
as atividades do Conselho e da Secretaria 
Executiva;

III – exercer a representação do Conselho, 
sem prejuízo de indicação de representante 
para solenidade ou evento específico;

IV – observar e fazer observar este Regi-
mento Interno, tomando as providências 
necessárias à sua observância e ao bom de-
sempenho das funções do Conselho;

V – dar posse aos Conselheiros eleitos;

VI – despachar os requerimentos e demais 
expedientes de qualquer natureza dirigidos 
ao Conselho, determinando, conforme o 
caso, a sua ciência ou distribuição ao Con-
selho;

VII – submeter à decisão do Conselho as 
matérias de sua competência;

VIII – convocar os substitutos e suplentes 
do Conselho e da Secretaria Executiva;

IX – convocar sessões ordinárias e, sempre 
que entender necessário ou for regimental-
mente exigível, extraordinárias;

X – encaminhar à Secretaria Executiva, para 
inclusão em pauta, as matérias que devam 
ser discutidas e votadas na respectiva ses-
são;

XI – acompanhar a elaboração da pauta das 
sessões pela Secretaria Executiva e o enca-
minhamento para os Conselheiros e o pre-
sidente da entidade de classe, garantindo a 
observância dos prazos regimentais;

XII – abrir, instalar, prorrogar, suspender e 
encerrar as sessões;

XIII – proceder à verificação do quórum no 
início de cada sessão e antes da votação de 
cada assunto/Expediente;

XIV – comunicar aos demais Conselheiros, 
nas sessões, as providências de caráter ad-
ministrativo em que haja interesse do Con-
selho, bem como os assuntos que julgar 
conveniente dar ciência;

XV – fazer consignar, na ata de sessão em 
curso, fatos, declarações, votos e decisões 
que nela tenham ocorrido;

XVI – pôr em discussão e votação os assun-
tos/Expedientes da Ordem do Dia e procla-
mar o seu resultado;

XVII – participar das discussões e votar, na 
qualidade de Conselheiro, proferindo tam-
bém, em caso de empate, o voto de quali-
dade, exceto nas matérias excepcionadas 
pela lei;

XVIII – conceder a palavra ao Conselhei-
ro ou ao presidente da entidade de classe, 
quando for pedida e pela ordem;
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XIX – decidir questão de ordem suscitada 
por Conselheiro ou pelo presidente da enti-
dade de classe;

XX – dar cumprimento às diligências e deci-
sões do Conselho;

XXI – fazer publicar no Diário Oficial Eletrô-
nico o Extrato das sessões, bem como as 
Resoluções, Deliberações, Manifestações, 
Súmulas e demais atos do Conselho;

XXII – providenciar a obtenção de elemen-
tos necessários ou úteis ao exame de maté-
ria submetida ao Conselho;

XXIII – determinar, após decisão do Conse-
lho, a efetivação de retificações, aditamen-
tos ou supressões no conteúdo de ata ou de 
ato normativo de sessão anterior;

XXIV – apresentar estudo de disponibilida-
de orçamentária de realização de sessão do 
Conselho fora da Sede;

XXV – instituir comissões temáticas ou de 
trabalho, compostas por Defensores Públi-
cos e/ou servidores da Defensoria Pública, 
para elaboração de estudos e pareceres téc-
nicos sobre matéria de interesse do Conse-
lho; e

XXVI – exercer as demais funções e usar 
das prerrogativas que lhes forem atribuídas 
pela Lei, por este Regimento Interno ou por 
outros atos normativos.

CAPÍTULO III 
DOS CONSELHEIROS

Seção I
DAS ATRIBUIÇÕES  

DOS CONSELHEIROS

Art. 5º São atribuições dos Conselheiros:

I – participar das sessões do Conselho Su-
perior com direito a voz e, salvo quanto ao 
Ouvidor-Geral e ao presidente da entidade 
de classe, a voto;

II – tomar as providências necessárias ao 
bom desempenho das funções do Conselho 
e à observância de seu Regimento Interno;

III – propor alterações a este Regimento In-
terno;

IV – representar o Conselho em solenidade 
ou evento específico, mediante indicação 
do Presidente;

V – solicitar e receber a colaboração da Se-
cretaria Executiva do Conselho;

VI – submeter ao Conselho, para conheci-
mento e decisão, os requerimentos e de-
mais expedientes de qualquer natureza 
recebidos, desde que endereçados ao Con-
selho;

VII – reclamar contra impropriedade na dis-
tribuição de Expediente;

VIII – requisitar, por intermédio da Presi-
dência e mediante deliberação do Conse-
lho, elementos necessários ou úteis ao exa-
me da matéria submetida ao Conselho;

IX – concluir o processamento de Expedien-
te sob sua relatoria e devolvê-lo ao Conse-
lho, com relatório, para discussão e votação 
no prazo regimental;

X – propor a convocação de sessão extraor-
dinária, mediante manifestação de ao me-
nos 4 (quatro) Conselheiros;

XI – convocar sessão extraordinária, quando 
não houver realização de qualquer sessão 
pelo período de 2 (dois) meses;

XII – comparecer pontualmente às sessões 
ordinárias e extraordinárias do Conselho;

XIII – justificar o atraso ou a ausência à ses-
são do Conselho, com antecedência ou, na 
impossibilidade de tanto, na primeira ses-
são em que comparecer; 

XIV – externar ponto de vista ou solicitar in-
formação ou manifestação de Conselheiro 
nato durante a Preliminar; 
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XV – propor ao Conselho:

a) a discussão e votação, na própria sessão, 
de matéria não incluída na pauta ou consi-
derada urgente;

b) a avocação da devolução de Expediente, 
inclusive convertido em diligência, quando 
houver urgência; e

c) a inversão ou retirada de item de pauta;

XVI – comunicar aos demais Conselheiros, 
durante as sessões, matéria que entenda 
relevante, independentemente de prévia 
inclusão em pauta;

XVII – atuar como Relator, apresentando 
voto fundamentado, por escrito ou oral-
mente, nos processos que lhe tenham sido 
distribuídos;

XVIII – pedir a inserção, em anexo à ata, de 
voto escrito ou fundamentação redigida de 
voto oral;

XIX – conceder aparte quando estiver com 
a palavra;

XX – suscitar e contestar questão de ordem 
à Presidência do Conselho; 

XXI – propor a conversão de assunto/Expe-
diente em diligência;

XXII – pedir vista de assunto/Expediente em 
discussão na Ordem do Dia;

XXIII – solicitar retificação, aditamento ou 
supressão no conteúdo de ata ou de ato 
normativo de sessão anterior, quando en-
tender necessário;

XXIV – assinar a ata de sessão a que tenha 
comparecido, depois de aprovada; 

XXV – propor a criação de comissões temá-
ticas ou de trabalho, compostas por Defen-
sores Públicos e/ou servidores da Defenso-
ria Pública, para elaboração de estudos e 
pareceres técnicos sobre matéria de inte-
resse do Conselho; e

XXVI – exercer as demais funções e usar 
das prerrogativas que lhes forem atribuídas 
pela Lei, por este Regimento Interno ou por 
outros atos normativos.

§ 1º Observada a ressalva do inciso I, não 
se aplicam ao Ouvidor-Geral as atribuições 
previstas nos incisos IX, XVII e XIX.

§ 2º Observada a ressalva do inciso I, apli-
cam-se ao presidente da entidade de clas-
se as atribuições previstas nos incisos I, III, 
V, VI, VIII, XII, XIV, XV, XVI, XIX, XX, XXI, XXII, 
XXIII, XXIV e XXV.

Seção II
DA SUBSTITUIÇÃO

Art. 6º Em caso de impedimento, suspeição, li-
cença, afastamento ou férias, os Conselheiros 
serão substituídos da seguinte forma:

I – o Defensor Público-Geral, pelo substituto 
legal; 

II – o Corregedor-Geral, pelo seu substituto 
legal; e

III – os membros eleitos, pelos suplentes, 
em ordem decrescente de votação.

Parágrafo único. Qualquer Conselheiro, ex-
ceto o nato, pode renunciar ao mandato, 
assumindo imediata e definitivamente o su-
plente, na forma do artigo 11.

Seção III
DO IMPEDIMENTO

Art. 7º Há impedimento do Conselheiro, sendo-
-lhe vedado exercer suas funções em qualquer 
assunto/Expediente:

I – em que seja parte ou interessado;

II – em que tiver atuado como representan-
te da parte ou de interessado ou prestado 
depoimento como testemunha;

III – em que for parte ou interessado cônju-
ge ou companheiro, parente consanguíneo 
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ou afim em linha reta ou colateral, até o ter-
ceiro grau;

IV – em que postular como advogado qual-
quer das pessoas mencionadas no inciso 
anterior;

V – em que tiver dado à parte ou ao interes-
sado parecer verbal ou escrito sobre o obje-
to do assunto/Expediente;

VI – em que figure como parte ou interes-
sada instituição de ensino com a qual tenha 
relação de emprego ou decorrente de con-
trato de prestação de serviços;

VII – quando estiver promovendo ação con-
tra a parte, interessado ou seu advogado; e

VIII – nas demais hipóteses previstas em lei.

Parágrafo único. É vedada a criação de fato 
superveniente, a fim de caracterizar impedi-
mento do Conselheiro.

Seção IV 
DA SUSPEIÇÃO

Art. 8º Há suspeição do Conselheiro em relação 
a assunto/Expediente:

I – em que amigo íntimo ou inimigo seja par-
te, interessado ou postule como advogado;

II – quando receber presentes de parte ou 
interessado na causa antes ou depois de ini-
ciado o assunto/Expediente;

III – quando qualquer das partes ou interes-
sados for sua credora ou devedora, de seu 
cônjuge ou companheiro ou de parentes 
destes, em linha reta até o terceiro grau, in-
clusive; e

IV – interessado no julgamento do assunto/
Expediente em favor de qualquer das par-
tes.

§ 1º Poderá o Conselheiro se declarar sus-
peito por motivo de foro íntimo, sem neces-
sidade de declarar suas razões.

§ 2º Será ilegítima a alegação de suspeição 
quando: 

I – houver sido provocada por quem a alega;

II – a parte que a alega houver praticado ato 
que signifique manifesta aceitação do argui-
do.

Seção V
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS AO  
IMPEDIMENTO E À SUSPEIÇÃO

Art. 9º O impedimento e a suspeição deverão 
ser arguidos:

I – pelo próprio Conselheiro, na forma do 
artigo 31 ou, mediante comunicação diri-
gida à Presidência do Conselho e encami-
nhada ao correio eletrônico do Conselho 
Superior, assim que tiver conhecimento do 
impedimento ou da suspeição;

II – por outro Conselheiro, mediante peti-
ção administrativa dirigida à Presidência do 
Conselho e encaminhada ao correio eletrô-
nico do Conselho Superior ou manifestação 
oral em sessão, sempre até o início da vota-
ção do assunto/Expediente, ressalvado fato 
superveniente; e

III – por qualquer outra pessoa, mediante 
petição administrativa dirigida à Presidên-
cia do Conselho e encaminhada ao correio 
eletrônico do Conselho Superior até o dia 
útil anterior à sessão em que se discutir o 
assunto/Expediente.

§ 1º Não haverá impedimento ou suspeição 
quando da discussão, votação e aprovação 
de normas de caráter geral.

§ 2º Não constitui impedimento ou suspei-
ção, por si só, a lotação no mesmo órgão ou 
Núcleo Regional de pessoa diretamente en-
volvida ou interessada no assunto ou Expe-
diente.

§ 3º Em se tratando de assunto/Expedien-
te de natureza disciplinar, aplica-se, para 
fins de caracterização de impedimento, ex-



 

www.acasadoconcurseiro.com.br28

clusivamente o disposto no artigo 31 da Lei 
Complementar Estadual nº 491, de 20 de ja-
neiro de 2010.

Seção VI
DAS PRERROGATIVAS  

DOS CONSELHEIROS ELEITOS

Art. 10. Os Conselheiros eleitos permanecerão 
lotados em seus órgãos de origem, sendo-lhes 
reservadas as seguintes prerrogativas:

I – dispensa das atividades ordinárias por 2 
(dois) dias ao mês, bem como para o com-
parecimento às sessões e aos eventos do 
Conselho Superior; e

II – pagamento de transporte e diárias para 
comparecimento às sessões e aos eventos 
do Conselho Superior, atendidos os requisi-
tos legais para seu deferimento.

Parágrafo único. Nas hipóteses do inciso I:

a) a cooperação será automática com a De-
fensoria Pública em que lotado o Conselhei-
ro, devendo este comunicar à Defensoria 
Pública cooperante, com antecedência, a 
necessidade de cooperação;

b) quando a Defensoria Pública em que lo-
tado o Conselheiro eleito não contar com 
Defensoria Pública cooperante ou esta esti-
ver impossibilitada de cooperar, o Defensor 
Público-Geral deverá designar Defensor Pú-
blico para tal cooperação.

Seção VII
DOS SUPLENTES DOS  

CONSELHEIROS ELEITOS

Art. 11. Os Defensores Públicos que se seguirem 
aos eleitos nas respectivas votações serão con-
siderados seus suplentes, observado o critério 
do maior número de votos durante a eleição, 
para fins de convocação.

Parágrafo único. O Defensor Público não 
eleito mais votado será o primeiro suplen-
te de todos os Conselheiros eleitos e os 
demais não eleitos serão, em ordem de-

crescente de votação, o segundo, terceiro, 
quarto e quinto suplentes dos Conselheiros 
eleitos.

Art. 12. Os suplentes serão convocados:

I – para sessão que ocorra durante férias, li-
cença ou afastamento de Conselheiro eleito 
titular de até 30 (trinta) dias;

II – para assunto/Expediente em que hou-
ver impedimento ou suspeição de Conse-
lheiros eleitos titulares em número suficien-
te a importar falta de quórum para decisão;

III – para exercício provisório do mandato, 
em caso de licenças e afastamentos de Con-
selheiro eleito titular por mais de 30 (trinta) 
dias; e

IV – para assunção definitiva do mandato, 
em caso de sua perda ou vacância pelo Con-
selheiro titular.

Art. 13. Na hipótese do artigo 12, inciso I:

I – a convocação cessará assim que as férias, 
licença ou afastamento findarem;

II – a suplência observará, quanto a relato-
rias, pedidos de vista e retirada de pauta e 
ordem de votação, o disposto nos artigos 
60, 66, 68 e 69.

Art. 14. Na hipótese do artigo 12, inciso II, a 
convocação:

I – ocorrerá por ocasião da convocação para 
a sessão, se a condição de insuficiência de 
falta de quórum for verificada pela Secreta-
ria Executiva previamente à sessão na qual 
o Expediente for discutido e votado;

II – ocorrerá em até 5 (cinco) dias após a 
sessão na qual tenha se verificado a condi-
ção de insuficiência de falta de quórum, nos 
termos do artigo 70, § 2º, sem prejuízo da 
posterior convocação para a sessão na qual 
ocorrer a continuidade da discussão e vota-
ção do Expediente;

III – será exclusiva para o assunto/Expedien-
te em relação ao qual houve o impedimento 
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ou suspeição e cessará tão logo ele seja dis-
cutido e votado.

Art. 15. Na hipótese do artigo 12, inciso III:

I – a convocação ocorrerá por ocasião da 
verificação da necessidade de a licença ou 
o afastamento do Conselheiro eleito titular 
durar mais de 30 (trinta) dias;

II – a convocação cessará automaticamente 
assim que o Conselheiro titular reassumir 
suas funções;

III – o suplente ocupará a posição do Con-
selheiro substituído no sistema de distribui-
ção de Expedientes para futuras relatorias, 
assumindo automaticamente a atual relato-
ria dos Expedientes do Conselheiro titular.

Seção VIII
DA PERDA DO MANDATO

Art. 16. Perderá o mandato o Conselheiro nas 
seguintes hipóteses:

I – ausência injustificada em 3 (três) sessões 
consecutivas ou em 5 (cinco) sessões alter-
nadas;

II – afastamento do serviço em virtude de 
exercício de função gratificada ou cargo em 
comissão fora da Defensoria Pública;

III – exercício de mandatos, cargos ou fun-
ções de direção e assessoramento na Admi-
nistração da Defensoria Pública do Estado 
ou na entidade de classe de maior repre-
sentatividade dos Defensores Públicos;

IV – afastamento do serviço para o desem-
penho de mandato eletivo, inclusive classis-
ta;

V – afastamento do serviço em virtude de 
disponibilidade remunerada;

VI – afastamento do serviço em virtude de 
prestação de concurso ou prova de habilita-
ção para cargo público, salvo de magistério 
superior;

VII – aposentadoria; e

VIII – renúncia.

Parágrafo único. A perda do mandato será 
decidida pelo Conselho Superior mediante 
provocação de qualquer dos Conselheiros, 
garantidos o contraditório e a ampla defesa.

CAPÍTULO IV
DA SECRETARIA EXECUTIVA

Seção I
DO EXERCÍCIO E ORGANIZAÇÃO  

DA SECRETARIA

Art. 17. A Secretaria Executiva do Conselho Su-
perior da Defensoria Pública será exercida pelo 
Secretário Executivo, designado pela Presidên-
cia do Conselho Superior dentre Defensores Pú-
blicos ou servidores da Defensoria Pública.

§ 1º Em caso de impedimento, suspeição, 
licença, afastamento ou férias, exercerá a 
Secretaria Executiva do Conselho Superior 
o substituto do Secretário, a ser designado 
pela Presidência do Conselho Superior.

§ 2º O Secretário Executivo poderá atuar 
sem atribuição exclusiva no desempenho 
de suas funções junto ao Conselho Superior.

§ 3º Sempre que necessário, o Conselho Su-
perior poderá autorizar a prática, por Con-
selheiro, de atos de atribuição da Secretaria 
Executiva.

Art. 18. A Secretaria Executiva poderá contar 
com funcionários próprios, designados pela Pre-
sidência do Conselho Superior, exercendo suas 
funções sob a orientação, disciplina e supervi-
são direta do Secretário Executivo.

Seção II
DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA

Art. 19. São atribuições da Secretaria Executiva 
do Conselho Superior:
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I – auxiliar o Conselho, a Presidência e os 
Conselheiros no desempenho de suas fun-
ções;

II – verificar diariamente o correio eletrôni-
co do Conselho, submeter à Presidência as 
mensagens a ele encaminhadas e respon-
de-las, quando necessário;

III – receber, protocolar e encaminhar à Pre-
sidência a correspondência endereçada ao 
Conselho Superior;

IV – proceder ao recebimento, autuação e 
distribuição de Expedientes;

V – manter arquivo digital de Controle de 
Expedientes, registrando dados e atual situ-
ação de cada um deles;

VI – formar e manter autos digitais de Expe-
dientes, incluindo arquivados, contendo os 
atos e comunicações integrantes;

VII – juntar aos Expedientes os documentos 
obtidos por meio de diligência realizada de 
ofício ou determinada pela Presidência, por 
Conselheiro ou pelo Conselho;

VIII – manter relação atualizada de licenças, 
afastamentos e férias dos Conselheiros, me-
diante requerimento de tais informações à 
Gerência de Gestão e Desenvolvimento de 
Pessoas – GEPES ou, se for o caso, à Corre-
gedoria-Geral;

IX – informar à Presidência do Conselho, 
previamente a qualquer convocação de ses-
são, os Conselheiros, titulares e suplentes, 
que estiverem em licenças, afastamentos 
e férias, bem como, quando for o caso, im-
pedidos ou suspeitos para determinado(s) 
Expediente(s);

X – elaborar, sob a supervisão da Presidên-
cia do Conselho, e encaminhar, com a ante-
cedência prevista neste Regimento Interno, 
a pauta das sessões ordinárias e extraordi-
nárias;

XI – providenciar a redação das atas das 
sessões, de modo sucinto e objetivo, e subs-
crevê-las;

XII – tomar as providências necessárias, sob 
a supervisão da Presidência do Conselho, 
para o fiel cumprimento de diligências e de-
cisões do Conselho;

XIII – providenciar a publicação dos Extra-
tos das sessões, bem como das Resoluções, 
Deliberações, Manifestações, Súmulas e de-
mais atos do Conselho;

XIV – proceder, quando for o caso, ao arqui-
vamento dos Expedientes, conforme deter-
minação da Presidência do Conselho;

XV – manter arquivo físico e digital das atas, 
Extratos das sessões, ofícios, Resoluções, 
Deliberações, Manifestações, Súmulas e de-
mais atos do Conselho;

XVI – rubricar e zelar pela guarda e conser-
vação dos documentos do Conselho Supe-
rior, fazendo, periodicamente, cópias de se-
gurança em mídia eletrônica; e

XVII – exercer as demais competências fi-
xadas em Lei, neste Regimento Interno ou 
noutros atos normativos.

TÍTULO II

Da Competência do Conselho

Art. 20. Ressalvado o disposto no artigo 27, 
compete ao Conselho Superior decidir acerca da 
sua própria competência, conhecendo ou não 
dos assuntos que lhe sejam submetidos.

§ 1º Os requerimentos e demais expedien-
tes de qualquer natureza, recebidos pelos 
Conselheiros ou pela Secretaria Executiva, 
desde que endereçados ao Conselho, serão 
a ele submetidos para conhecimento e de-
cisão.

§ 2º Se os Conselheiros natos receberem 
requerimento ou expediente destinado ao 
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conselho e entenderem que a matéria é de 
sua competência, deverão adotar as provi-
dências pertinentes no âmbito de suas atri-
buições, sem prejuízo da remessa do expe-
diente ao Conselho.

TÍTULO III

Das Atribuições Do Conselho

Art. 21. São atribuições do Conselho Superior 
da Defensoria Pública: 

I – exercer o poder normativo no âmbito da 
Defensoria Pública;

II – opinar, por solicitação do Defensor Pú-
blico-Geral, sobre qualquer matéria, inclusi-
ve pertinente à autonomia funcional e ad-
ministrativa da Defensoria Pública;

III – elaborar e alterar seu Regimento Inter-
no;

IV – conhecer e julgar recurso, interposto 
oral e imediatamente, contra a decisão pro-
ferida pelo Presidente sobre questão de or-
dem relativa aos Expedientes, sessões, dis-
cussões e votações;

V – editar as normas que regulamentam a 
escolha dos seus membros;

VI – editar as normas que regulamentam a 
eleição do Defensor Público-Geral e a res-
pectiva formação de lista tríplice;

VII – editar as normas que regulamentam a 
formação da lista tríplice para Corregedor-
-Geral da Defensoria Pública;

VIII – indicar 3 (três) nomes, dentre os in-
tegrantes da primeira categoria da carreira, 
para que o Defensor Público-Geral nomeie, 
dentre estes, o Corregedor-Geral da Defen-
soria Pública;

IX – editar as normas que regulamentam a 
formação da lista tríplice para Ouvidor-Ge-
ral;

X – escolher o Ouvidor-Geral dentre cida-
dãos de reputação ilibada, não integrantes 
da carreira, indicados em lista tríplice for-
mada pela sociedade civil;

XI – decidir sobre proposta do Defensor Pú-
blico-Geral, visando à destituição do Corre-
gedor-Geral, assegurado ampla defesa;

XII – decidir sobre a perda do mandato do 
Conselheiro eleito, nas hipóteses do artigo 
16;

XIII – apreciar a proposta de criação ou de 
alteração do Regimento Interno da Defen-
soria Pública, submetida pelo Defensor Pú-
blico-Geral;

XIV – decidir sobre o plano de atuação da 
Defensoria Pública, elaborado pelo Defen-
sor Público-Geral, cujo projeto será precedi-
do de ampla divulgação, observada a regu-
lamentação própria;

XV – decidir sobre a fixação ou a alteração 
de atribuições dos órgãos de atuação da De-
fensoria Pública;

XVI – conhecer e julgar recurso, em face de 
decisão do Defensor Público-Geral, relativo 
a conflitos de atribuição entre os membros 
da Defensoria Pública;

XVII – deliberar sobre a organização de con-
curso para ingresso na carreira de Defensor 
Público e no quadro de servidores, bem 
como designar os representantes da Defen-
soria Pública que integrarão a Comissão de 
Concurso;

XVIII – organizar os concursos para ingresso 
na carreira de Defensor Público e no quadro 
de servidores, bem como aprovar os res-
pectivos regulamentos;

XIX – aprovar os editais de concurso para 
ingresso na carreira de Defensor Público e 
no quadro de servidores, bem como homo-
logar o respectivo resultado final;
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XX – editar as normas sobre estágio e pres-
tação do serviço voluntário perante a De-
fensoria Pública do Estado;

XXI – aprovar a lista de antiguidade dos De-
fensores Públicos e decidir sobre as recla-
mações a ela concernentes;

XXII – editar as normas e decidir sobre pro-
moção dos Defensores Públicos, por anti-
guidade ou merecimento, bem como fixar, 
para fins de promoção, os critérios de or-
dem objetiva para a aferição de merecimen-
to;

XXIII – elaborar lista tríplice destinada à 
promoção por merecimento dos Defenso-
res Públicos;

XXIV – editar normas sobre remoção de 
Defensores Públicos e servidores e decidir 
sobre a remoção dos membros, a pedido, 
mediante permuta ou compulsória;

XXV – representar à Corregedoria-Geral, vi-
sando à instauração de sindicância contra 
Defensor Público ou servidor da Defensoria 
Pública;

XXVI – recomendar ao Defensor Público-
-Geral a instauração de processo disciplinar 
contra Defensores Públicos e servidores da 
Defensoria Pública;

XXVII – conhecer e julgar recurso contra de-
cisão proferida pelo Defensor Público-Geral 
no bojo de expedientes disciplinares em 
face de membro ou servidor da Defensoria 
Pública;

XXVIII – decidir sobre pedido de revisão de 
expedientes disciplinares;

XXIX – decidir sobre a disponibilidade de 
membros e servidores da Defensoria Públi-
ca;

XXX – editar as normas para regulamenta-
ção do estágio probatório dos membros e 
servidores da Defensoria Pública;

XXXI – decidir sobre a avaliação do estágio 
probatório dos Defensores Públicos, inclu-

sive suspensão, aprovação e reprovação, 
submetendo sua decisão à homologação do 
Defensor Público-Geral;

XXXII – recomendar correições extraordi-
nárias e a realização de visitas de inspeção 
para verificar eventuais irregularidades nos 
serviços afetos aos órgãos da Defensoria 
Pública;

XXXIII – requerer ao Corregedor-Geral os 
relatórios de correições e inspeções ordiná-
rias ou extraordinárias;

XXXIV – deliberar e convocar audiências pú-
blicas de assuntos de interesse da socieda-
de, colhendo, inclusive, a manifestação do 
Ouvidor-Geral;

XXXV – sugerir ao Defensor Público-Geral 
a edição de recomendações aos órgãos da 
Defensoria Pública para o desempenho de 
suas funções e a adoção de medidas conve-
nientes ao aprimoramento dos serviços;

XXXVI – sugerir ao Corregedor-Geral a edi-
ção de orientações ou recomendações aos 
órgãos de execução da Instituição, visando 
à melhoria do desempenho das funções dos 
seus agentes;

XXXVII – fixar rotinas e parâmetros mínimos 
de qualidade para atuação dos Defensores 
Públicos, sem prejuízo das regulamentações 
emanadas da Corregedoria-Geral no exercí-
cio de atribuição prevista em lei ou Resolu-
ção do Conselho Superior;

XXXVIII – editar as normas que disciplinem 
a forma pela qual, obrigatoriamente, o De-
fensor Público difundirá aos demais mem-
bros da instituição os conhecimentos que 
haja adquirido:

a) em cursos ou seminários para cuja fre-
quência ou conclusão tenha havido autori-
zação para o afastamento do exercício das 
funções;

b) na elaboração e apresentação de dis-
sertação conclusiva de cursos de pós-gra-
duação em nível de mestrado, doutorado 
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e pós-doutorado, para cuja frequência ou 
conclusão tenha havido autorização para o 
afastamento do exercício das funções;

XXXIX – promover, a pedido ou de ofício, o 
desagravo de Defensor Público que tenha 
sido afrontado ou desrespeitado no exercí-
cio regular de suas funções, sem prejuízo de 
outras medidas que recomendar a espécie;

XL – conhecer de representação sobre:

a) quaisquer atos, procedimentos ou cir-
cunstâncias que constituam interferência 
indevida na independência funcional de 
Defensor Público, tomando ou propondo as 
medidas adequadas;

b) sobre toda e qualquer usurpação de 
competência constitucionalmente conferi-
da à Defensoria Pública e seus órgãos, ado-
tando ou propondo as providências cabí-
veis;

XLI – opinar previamente sobre o envio de 
projetos de lei pelo Defensor Público-Geral, 
ressalvados casos urgentes, quando a ciên-
cia ao colegiado ocorrerá na primeira ses-
são ordinária seguinte; e

XLII – exercer outras atribuições que lhe fo-
rem conferidas pela Lei, por este Regimento 
Interno ou por outros atos normativos.

LIVRO II

Dos Expedientes  
Do Conselho Superior

TÍTULO I

Da Autuação Dos Expedientes

CAPÍTULO I
DOS REQUERIMENTOS DIRIGIDOS  

AO CONSELHO SUPERIOR

Art. 22. Qualquer Conselheiro, Defensor Pú-
blico ou servidor da Defensoria Pública poderá 
requerer a submissão de assunto ao Conselho 
Superior.

Art. 23. O requerimento deverá atender os se-
guintes requisitos: 

I – identificação do requerente;

II – endereçamento à Presidência do Conse-
lho Superior; 

III – exposição dos fatos e fundamentos;

IV – acompanhamento dos documentos 
eventualmente necessários à sua análise.

§ 1º Não serão admitidos, em qualquer hi-
pótese, requerimentos anônimos.

§ 2º Os requisitos poderão ser mitigados 
pela Presidência do Conselho em caso de 
urgência e relevância da matéria.

Art. 24. O requerimento deverá ser encaminha-
do para o correio eletrônico do Conselho Supe-
rior ou, em caso de impossibilidade ou indispo-
nibilidade, protocolado fisicamente na Sede da 
Defensoria Pública.

Art. 25. Recebido o requerimento, a Secretaria 
Executiva o autuará como Expediente no arqui-
vo digital de Controle de Expedientes.

Parágrafo único. Os expedientes observa-
rão a ordem numérica crescente, a partir de 
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1, e o ano do respectivo protocolo (formato 
Número/Ano), reiniciando-se a ordem nu-
mérica a cada ano.

Art. 26. Autuado o Expediente, a Secretaria Exe-
cutiva o encaminhará à Presidência do Conselho 
Superior, que, se não for o caso de indeferimen-
to liminar, ordenará a sua distribuição a um Re-
lator.

CAPÍTULO II
DO INDEFERIMENTO LIMINAR  

DOS REQUERIMENTOS

Art. 27. A Presidência do Conselho Superior in-
deferirá liminarmente o Expediente quando não 
forem atendidos os requisitos do artigo 23 ou 
houver manifesta incompetência do Conselho 
para sua apreciação.

§ 1º Da decisão de indeferimento, o reque-
rente será notificado via mensagem eletrô-
nica destinada ao seu endereço eletrônico 
funcional e, no prazo de 10 (dez) dias, po-
derá interpor recurso para o Conselho Su-
perior.

§ 2º Interposto recurso no prazo regimen-
tal, a Presidência do Conselho poderá se 
retratar e ordenar a sua distribuição a um 
Relator.

§ 3º Se não houver retratação, a Presidên-
cia do Conselho determinará a inclusão do 
Expediente na pauta da primeira sessão or-
dinária subsequente, servindo sua decisão 
como relatório e voto.

§ 4º Reformada pelo Conselho a decisão de 
indeferimento liminar, o Expediente será 
distribuído na própria sessão, providência 
que constará da ata, dispensando-se a co-
municação eletrônica de distribuição para 
o Conselheiro-Relator presente à sessão e 
fluindo, a partir da sessão, o prazo regimen-
tal para conclusão e devolução do Expe-
diente.

TÍTULO II

Da Distribuição Dos Expedientes

CAPÍTULO I
DAS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO

Art. 28. A distribuição dos Expedientes aos Con-
selheiros-Relatores será feita pela Secretaria 
Executiva e constará do arquivo digital de Con-
trole de Expedientes.

§ 1º A distribuição observará, rigorosamen-
te, a data e o horário de recebimento dos 
requerimentos no correio eletrônico do 
Conselho Superior ou no setor de protocolo 
físico.

§ 2º Os Expedientes decorrentes de requeri-
mentos dos Conselheiros serão distribuídos 
para os próprios requerentes, salvo os do 
Defensor Público-Geral e do Ouvidor-Geral, 
realizando-se compensação em relação aos 
demais Expedientes.

§ 3º Os demais Expedientes serão distribu-
ídos para todos os Conselheiros, salvo para 
o Defensor Público-Geral e o Ouvidor-Geral, 
mediante sistema rotativo e observada a 
ordem alfabética dos nomes dos Conselhei-
ros.

§ 4º O arquivo digital de Controle de Expe-
dientes estará permanentemente à dispo-
sição dos Conselheiros para averiguação e 
fiscalização.

CAPÍTULO II
DA DISTRIBUIÇÃO POR CONEXÃO

Art. 29. O Expediente será distribuído para o 
Conselheiro prevento quando houver matéria 
conexa a outro já distribuído, desde que este 
ainda não tenha sido objeto de deliberação.

§ 1º O Expediente de recurso contra decisão 
proferida pelo Defensor Público-Geral em 
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expediente disciplinar não se considera co-
nexo, para fins de prevenção, com qualquer 
outro Expediente anterior relacionado ao 
mesmo expediente disciplinar.

§ 2º O prazo para conclusão e devolução do 
Expediente distribuído por conexão seguirá 
o disposto no artigo 35, mantendo-se, con-
tudo, o prazo original do Expediente pre-
vento.

CAPÍTULO III
DA FORMAÇÃO DO EXPEDIENTE

Art. 30. Uma vez distribuído o Expediente, a Se-
cretaria Executiva providenciará a formação dos 
autos digitais respectivos e informará a distri-
buição, por mensagem eletrônica, ao Conselhei-
ro-Relator.

CAPÍTULO IV
DA RECLAMAÇÃO CONTRA A  

DISTRIBUIÇÃO DO EXPEDIENTE

Art. 31. Recebido o Expediente, o Conselheiro-
-Relator poderá:

I – apresentar reclamação contra qualquer 
impropriedade na distribuição, inclusive co-
nexão; ou

II – declarar-se impedido ou suspeito, apon-
tando o motivo.

Art. 32. A reclamação e a declaração de impe-
dimento/suspeição serão dirigidas à Presidência 
do Conselho e encaminhadas por mensagem 
eletrônica para o correio eletrônico do Conselho 
Superior.

§ 1º A Presidência submeterá a reclamação 
e a declaração de impedimento/suspeição 
ao Conselho na primeira sessão ordinária 
subsequente, antes do início da discussão e 
votação dos demais Expedientes.

§ 2º Se o Conselho entender pela redistri-
buição do Expediente, tal providência será 
realizada na própria sessão e constará da 
ata, dispensando-se a comunicação eletrô-
nica de distribuição para o Conselheiro-Re-
lator e fluindo, a partir da sessão, o prazo 
regimental para conclusão e devolução do 
Expediente.

§ 3º Dispensa-se a submissão da reclama-
ção e da declaração de impedimento ao 
Conselho Superior quando for manifesta a 
necessidade de redistribuição, caso em que 
tal providência será realizada de ordem da 
Presidência do Conselho.

Art. 33. Sempre que houver distribuição ou re-
distribuição de Expediente em razão de preven-
ção, conexão, impedimento ou suspeição, será 
realizada compensação de distribuição em rela-
ção ao Conselheiro prevento, impedido ou sus-
peito.

TÍTULO III

Do Processamento Dos Expedientes

CAPÍTULO I
DAS ATRIBUIÇÕES DO  

CONSELHEIRO-RELATOR

Art. 34. Compete ao Conselheiro-Relator, em 
Expediente que lhe houver sido distribuído:

I – definir as diligências que entender con-
venientes à instrução do Expediente e reali-
zar tudo o que for necessário à sua conclu-
são;

II – requerer os autos originais de Expedien-
tes relacionados com o Expediente a relatar;

III – solicitar o apensamento ou desapensa-
mento de autos de Expedientes findos ou 
em andamento;
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IV – concluir o processamento do Expedien-
te e devolvê-lo ao Conselho para discussão 
e votação no prazo previsto neste Regimen-
to Interno; e

V – apresentar relatório e voto, escrito ou 
oral.

Parágrafo único. Em sede de diligências, o 
Conselheiro-Relator poderá solicitar a emis-
são de parecer à Secretaria Jurídica e Legis-
lativa, bem como informações às Diretorias 
e Gerências e à Corregedoria-Geral, a serem 
fornecidas em até 20 (vinte) dias ou, em 
caso de urgência, em prazo menor.

CAPÍTULO II
DA DEVOLUÇÃO DO EXPEDIENTE

Art. 35. A partir do recebimento do Expediente, 
o Conselheiro-Relator deverá concluir seu pro-
cessamento e devolvê-lo ao Conselho Superior 
para discussão e votação em até 45 (quarenta e 
cinco) dias.

§ 1º O Expediente será devolvido mediante 
mensagem eletrônica para o correio eletrô-
nico do Conselho Superior e deverá ser ins-
truído, obrigatoriamente, com relatório e, 
facultativamente, com voto escrito e outros 
documentos.

§ 2º Suspende-se o prazo mencionado no 
caput no recesso de fim de ano, bem como 
durante as licenças, afastamentos e férias 
do Conselheiro-Relator, desde que tenham 
duração de, no mínimo, 15 (quinze) dias e, 
no máximo, 30 (trinta) dias.

Art. 36. O Conselheiro-Relator poderá requerer, 
até o prazo mencionado no artigo 35, prorroga-
ção de até 45 (quarenta e cinco) dias.

§ 1º O pedido será efetuado mediante men-
sagem eletrônica para o correio eletrônico 
do Conselho Superior e decidido também 
por mensagem eletrônica, considerando-se 
aprovado pela maioria absoluta dos Conse-
lheiros, no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 2º Se o pedido for deferido, o prazo de 
prorrogação será contado a partir da data 
do requerimento de prorrogação.

§ 3º Se o pedido for indeferido, o Expedien-
te observará o prazo original para conclusão 
e devolução.

Art. 37. Caso o Conselheiro-Relator não devol-
va o Expediente no prazo mencionado no artigo 
35, será automaticamente considerado concluí-
do, devolvido e apto para inclusão em pauta de 
sessão do Conselho, ainda que sem relatório ou 
voto. Parágrafo único. Sempre que houver ur-
gência, o Conselho poderá, por maioria simples, 
avocar a devolução do Expediente antes do pra-
zo mencionado no artigo 35, devendo o Con-
selheiro-Relator, de qualquer forma, cumprir o 
disposto no artigo 35, § 1º, ou justificar impos-
sibilidade de apresentação de relatório ou voto.

CAPÍTULO III
DA INCLUSÃO EM PAUTA  

DO EXPEDIENTE

Art. 38. Uma vez devolvido, o Expediente estará 
apto para inclusão em pauta de sessão do Con-
selho.

§ 1º O Expediente somente poderá ser in-
cluído na pauta da sessão subsequente se 
devolvido ao Conselho em até 4 (quatro) 
dias úteis antes da data fixada para a ses-
são.

§ 2º A Presidência do Conselho poderá re-
levar o prazo em caso de urgência e rele-
vância da matéria, desde que, de qualquer 
forma, a devolução ocorra antes da convo-
cação da sessão.

§ 3º A proposta de alteração deste Regimen-
to Interno será automaticamente incluída 
em pauta na sessão ordinária subsequente 
ao protocolo do requerimento, observado o 
disposto nos parágrafos anteriores.

§ 4º Salvo quanto aos Expedientes para os 
quais este Regimento Interno ou outro ato 
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normativo do Conselho Superior preveja 
inclusão automática em pauta, competirá à 
Presidência do Conselho a seleção dos Ex-
pedientes devolvidos que integrarão a pau-
ta da sessão.

§ 5º Em caso de não inclusão na pauta de 
algum assunto/Expediente já devolvido, 
qualquer Conselheiro e o presidente da en-
tidade de classe poderão requerer ao Con-
selho Superior que, por maioria simples, 
delibere pela imediata discussão e votação 
da matéria.

§ 6º Independentemente do disposto no pa-
rágrafo anterior, caso o assunto/Expediente 
não seja incluído na pauta das 4 (quatro) 
sessões ordinárias seguintes que se realiza-
rem após a data de devolução, haverá a in-
clusão automática dele na sessão ordinária 
subsequente àquelas.

LIVRO III

Das Sessões Do Conselho Superior

TÍTULO I

Das Disposições Gerais  
Sobre As Sessões

CAPÍTULO I
DAS ESPÉCIES DE SESSÕES

Art. 39. O Conselho Superior reunir-se-á na 
Sede da Defensoria Pública do Estado em ses-
sões ordinárias e extraordinárias.

Parágrafo único. No mínimo duas vezes por 
ano, conforme disponibilidade orçamentá-
ria, o Conselho Superior realizará sessões 
nos Núcleos Regionais da Defensoria Públi-
ca do Estado.

CAPÍTULO II
DA PUBLICIDADE E DO  
SIGILO DAS SESSÕES

Art. 40. As sessões serão públicas, inclusive as 
votações, salvo disposição legal, regimental ou 
regulamentar em contrário.

Art. 41. Serão sigilosas as discussões e votações 
de assuntos/Expedientes:

I – mediante prévia decisão do Conselho Su-
perior, quando o sigilo for necessário para 
preservar interesses da Defensoria Pública 
ou a privacidade ou a honra de qualquer de 
seus membros ou servidores;

II – independentemente de decisão do Con-
selho, quando se tratar de avaliação de es-
tágio probatório, procedimento de natureza 
disciplinar ou processo de promoção.

§ 1º Quando, numa mesma sessão, houver 
discussão e votação de assuntos/Expedien-
tes sigilosos e não sigilosos, o sigilo da ses-
são será restrito aos primeiros, que, prefe-
rencialmente, constarão do início da pauta.

§ 2º O sigilo das discussões e votações não 
impede os diretamente envolvidos ou inte-
ressados no assunto/Expediente em debate 
de assistir-lhes na integralidade, bem como 
de se manifestar oralmente, na forma deste 
Regimento Interno.

§ 3º O Conselheiro impedido ou suspeito 
em relação a determinado assunto/Expe-
diente sigiloso não poderá assistir às discus-
sões e votações respectivas.

CAPÍTULO III
DO QUÓRUM DAS SESSÕES

Art. 42. Os quóruns para instalação de sessão, 
votação de assunto/Expediente e aprovação de 
matéria pelo Conselho Superior serão os cons-
tantes deste artigo.
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§ 1º Para a instalação de sessão, bem como 
para votação de assunto/Expediente, é ne-
cessária a presença da maioria absoluta dos 
Conselheiros.

§ 2º Para a aprovação de matéria, é neces-
sária:

I – em regra, a maioria simples dos Conse-
lheiros, salvo disposição legal, regimental 
ou regulamentar em contrário;

II – a maioria absoluta dos Conselheiros, 
para decidir sobre disponibilidade de De-
fensor Público;

III – a maioria qualificada dos Conselheiros, 
para:

a) decidir sobre proposta do Defensor Pú-
blico-Geral, visando à destituição do Corre-
gedor-Geral;

b) decidir sobre o sigilo de discussão e vo-
tação de assunto/Expediente, nos casos do 
artigo 41, inciso I;

c) elaborar o seu Regimento Interno e 
aprovar suas alterações;

d) decidir sobre a perda do mandato do 
Conselheiro eleito;

e) decidir sobre remoção compulsória de 
Defensor Público;

f) retirar Expediente de pauta; e

g) aprovar, modificar e cancelar Súmula.

CAPÍTULO IV
DAS SESSÕES ORDINÁRIAS

Art. 43. As sessões ordinárias terão periodicida-
de mensal, conforme calendário anual aprova-
do pelos Conselheiros na última sessão do ano 
anterior.

Parágrafo único. Se o Presidente não pro-
mover a convocação no prazo regimental, 
esta será automática, fixada a sessão para 

às 9 (nove) horas do dia aprovado no calen-
dário anual, cabendo à Secretaria Executiva 
proceder à elaboração e ao encaminhamen-
to de pauta, contendo os Expedientes com 
pedidos de vista e os devolvidos manual ou 
automaticamente, e efetuar as devidas co-
municações.

Art. 44. A pauta das sessões ordinárias será ela-
borada pela Secretaria Executiva e conterá, nes-
ta ordem:

I – os Expedientes sigilosos, nos termos do 
artigo 41, § 1º;

II – os pedidos de prorrogação de prazo 
para conclusão de Expediente convertido 
em diligência, de acordo com a ordem de 
protocolo do pedido;

III – as reclamações contra impropriedade 
na distribuição de Expediente e as declara-
ções de impedimento/suspeição de Conse-
lheiros-Relatores, de acordo com a ordem 
de protocolo da reclamação ou declaração;

IV – os recursos relativos ao indeferimento 
de Expediente pela Presidência do Conselho 
Superior, de acordo com a ordem de proto-
colo do recurso;

V – os Expedientes dos quais tenha havido 
pedido de vista, de acordo com a ordem de 
discussão na sessão anterior;

VI – os Expedientes devolvidos pelos Conse-
lheiros-Relatores, de acordo com seleção da 
Presidência do Conselho Superior; e

VII – outros assuntos que a Presidência do 
Conselho entender necessários.

Art. 45. A Presidência do Conselho Superior 
convocará os demais Conselheiros e o presiden-
te da entidade de classe, preferencialmente por 
mensagem eletrônica, mediante envio da pauta 
da sessão ordinária em até 3 (três) dias úteis an-
teriores à sua realização.

§ 1º O prazo mínimo de antecedência da 
convocação poderá ser reduzido em caso de 
concordância dos Conselheiros.
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§ 2º A Secretaria Executiva encaminhará a 
pauta, por mensagem eletrônica, para os 
membros e servidores públicos da Defenso-
ria Pública, informando o número do Expe-
diente, o assunto em debate, o nome do re-
querente e do Conselheiro-Relator e a razão 
da inclusão em pauta.

CAPÍTULO V
DAS SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS

Art. 46. As sessões extraordinárias serão con-
vocadas pela Presidência do Conselho Superior 
ou requeridas mediante proposta de ao menos 
4 (quatro) Conselheiros, dirigida ao Presidente.

§ 1º O requerimento de convocação:

I – será motivado e deverá indicar os Expe-
dientes que constarão da Ordem do Dia, 
podendo a Presidência do Conselho incluir 
outros além daquelas constantes no reque-
rimento;

II – será despachado pela Presidência do 
Conselho em até 3 (três) dias úteis, conta-
dos da data de envio da mensagem eletrô-
nica para o correio eletrônico do Conselho 
Superior ou da data de entrada do pedido 
no protocolo da Sede da Defensoria Pública.

§ 2º Se a Presidência não promover a con-
vocação no prazo mencionado no § 2º, esta 
será automática, fixada a sessão para às 9 
(nove) horas do sexto dia útil subsequente 
ao da data do protocolo físico ou eletrônico 
do pedido, cabendo à Secretaria Executiva 
proceder à elaboração e ao encaminhamen-
to de pauta, contendo os Expedientes que 
ensejaram a convocação, e efetuar as devi-
das comunicações.

Art. 47. A pauta das sessões extraordinárias 
será elaborada pela Secretaria Executiva e con-
terá, nesta ordem:

I – os Expedientes que ensejaram a convo-
cação; e

II – outros assuntos que o Presidente do 
Conselho Superior entender necessários.

Art. 48. A Presidência do Conselho Superior 
convocará os demais Conselheiros e o presiden-
te da entidade de classe, preferencialmente por 
mensagem eletrônica, mediante envio da pauta 
da sessão extraordinária em até 2 (dois) dias an-
teriores à sua realização.

§ 1º O prazo mínimo de antecedência da 
convocação poderá ser reduzido em caso de 
concordância dos Conselheiros.

§ 2º A Secretaria Executiva encaminhará a 
pauta, por mensagem eletrônica, para os 
membros e servidores públicos da Defenso-
ria Pública.

Art. 49. Caso nenhuma sessão seja realizada 
pelo Conselho Superior por, no mínimo, 2 (dois) 
meses, qualquer Conselheiro poderá convocar 
sessão extraordinária.

TÍTULO II

Da Realização Das Sessões

CAPÍTULO I
DA DIVISÃO DAS SESSÕES

Art. 50. As sessões do Conselho Superior serão 
divididas, na seguinte ordem, em Preliminar, Pa-
lavra aberta e Ordem do Dia.

CAPÍTULO II 
DA PRELIMINAR

Art. 51. A Preliminar compreende:

I – abertura da sessão, conferência de quó-
rum e instalação da sessão;

II – discussão e aprovação da ata da sessão 
anterior, se houver prévio requerimento de 
algum Conselheiro para que pedido de re-
tificação, aditamento ou supressão seja dis-
cutido e votado em sessão;
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III – discussão e aprovação de conteúdo de 
ato normativo aprovado em sessão anterior, 
se houver prévio requerimento de algum 
Conselheiro para que pedido de retificação, 
aditamento ou supressão seja discutido e 
votado em sessão;

IV – informe sobre os Expedientes distribuí-
dos aos Conselheiros desde a última sessão 
ordinária;

V – comunicações do Presidente, dos de-
mais Conselheiros e do presidente da enti-
dade de classe.

Art. 52. A abertura, conferência de quórum e 
instalação da sessão competem à Presidência 
do Conselho Superior.

§ 1º Caso, no horário previsto para início 
ou durante a sessão, o Presidente, ou seu 
substituto, estiver ausente ou se retirar da 
sessão, assumirá a Presidência o Correge-
dor-Geral ou, na sua ausência, o Defensor 
Público eleito mais votado, devolvendo a 
Presidência ao Defensor Público-Geral ou 
seu substituto, caso este compareça ou re-
torne antes do término da sessão.

§ 2º Ausente o Secretário Executivo, o Presi-
dente convocará seu substituto e, se ausen-
te este, será convocado secretário ad hoc.

§ 3º Não havendo quórum suficiente para 
instalação da sessão, aguardar-se-á por 30 
(trinta) minutos e, após esse prazo, conti-
nuando insuficiente, lavrar-se-á ata circuns-
tanciada da ocorrência, ficando prejudicada 
e dependente de nova convocação a reali-
zação da sessão.

§ 4º Havendo quórum, o Presidente do Con-
selho Superior declarará instalada a sessão.

§ 5º Caso, no curso da sessão, por qualquer 
motivo, o quórum mínimo não for mantido, 
tal circunstância será lançada em ata e ime-
diatamente suspensa a sessão, aplicando-
-se, a partir de então, o disposto no § 3º.

§ 6º A ausência ou o impedimento ocasio-
nal de Conselheiro só levará à suspensão da 
sessão na hipótese de, por isso, sobrevir fal-
ta de quórum.

Art. 53. Instalada a sessão, será procedida à dis-
cussão da ata da sessão anterior, bem como de 
conteúdo de ato normativo aprovado em sessão 
anterior, se houver prévio requerimento de al-
gum Conselheiro para que pedido de retifica-
ção, aditamento ou supressão seja discutido e 
votado em sessão.

§ 1º Decididas as divergências existentes, a 
ata será considerada aprovada, com ou sem 
retificações, e assinada por todos os pre-
sentes na sessão a que se refere.

§ 2º Decididas as divergências existentes, o 
conteúdo do ato normativo será considera-
do aprovado, com ou sem retificações, e en-
caminhado para publicação.

Art. 54. O informe sobre os expedientes distri-
buídos aos Conselheiros desde a última sessão 
ordinária será lido pelo Presidente ou por quem 
ele indicar.

Art. 55. As comunicações da Presidência, dos 
demais Conselheiros e do presidente da entida-
de de classe versarão sobre matérias de interes-
se do Conselho Superior ou da Defensoria Públi-
ca e independerão de inclusão em pauta.

Parágrafo único. Caso mais de uma pessoa 
deseje fazer comunicações, o Secretário 
Executivo anotará os pedidos de palavra e o 
Presidente do Conselho a concederá, obser-
vada a ordem de solicitação.

CAPÍTULO III
DA PALAVRA ABERTA

Art. 56. A Palavra aberta compreende a manifes-
tação ou apresentação de reivindicações de en-
tidades representativas da sociedade civil, bem 
como por qualquer indivíduo, sobre matérias 
pertinentes à atuação da Defensoria Pública.
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§ 1º As inscrições para participação, limita-
das ao número máximo de 3 (três) pessoas, 
deverão ser realizadas até 15 (quinze) minu-
tos antes da abertura da sessão.

§ 2º O tempo de fala de cada inscrito será 
de até 5 (cinco) minutos, podendo ser am-
pliado ou reduzido a critério do Presidente 
do Conselho Superior, de acordo com o nú-
mero de inscritos.

CAPÍTULO IV 
DA ORDEM DO DIA

Art. 57. A Ordem do Dia compreenderá o sor-
teio da ordem de votação dos Conselheiros na 
sessão, com exceção do Presidente do Conselho 
Superior, bem como as discussões e votações a 
respeito dos itens constantes da pauta de con-
vocação da sessão.

Parágrafo único. O sorteio da ordem de vo-
tação dos Conselheiros ocorrerá antes do 
início das discussões dos Expedientes de 
cada sessão.

TÍTULO III

Das Discussões e Votações  
Das Sessões

CAPÍTULO I
DAS DISCUSSÕES EXTRAPAUTA  

E DA INVERSÃO DE PAUTA

Art. 58. O Conselho Superior apreciará exclusi-
vamente os Expedientes constantes da pauta da 
sessão.

§ 1º Qualquer Conselheiro e o presidente 
da entidade de classe poderão requerer e o 
Conselho poderá aprovar, por maioria sim-
ples:

I – após a leitura da Ordem do Dia e até o 
início da discussão de qualquer assunto/Ex-
pediente da pauta: a discussão e votação, 
na própria sessão, de matéria não incluída 
na pauta ou considerada urgente;

II – após a leitura da Ordem do Dia e até o 
início da discussão de qualquer assunto/Ex-
pediente da pauta: a avocação de Expedien-
te, inclusive convertido em diligência, para 
discussão e votação, na sessão ordinária ou 
extraordinária subsequente;

III – até o início da discussão de qualquer 
Expediente, a inversão de item da pauta.

§ 2º Na hipótese do § 1º, inciso I:

a) se ainda não houver autuação ou distri-
buição do Expediente, os procedimentos re-
feridos serão realizados na própria sessão e 
registrados em ata;

b) o Conselheiro-Relator poderá se mani-
festar oralmente.

CAPÍTULO II
DO INÍCIO DAS DISCUSSÕES

Art. 59. Após a leitura da Ordem do Dia pelo 
Presidente do Conselho Superior ou por quem 
ele indicar e, se for caso, decididos eventuais 
requerimentos de que trata o artigo 58, serão 
iniciadas as discussões e votações.

CAPÍTULO III 
DO RELATÓRIO

Art. 60. O Presidente do Conselho Superior, 
em cumprimento à pauta previamente fixada, 
anunciará, ou quem ele indicar, o número do 
Expediente, o nome do interessado e o assunto 
em debate, dando início à discussão.

§ 1º Feito o anúncio, o Presidente conce-
derá a palavra ao Conselheiro-Relator para 
apresentação de relatório.
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§ 2º Tratando-se de Expediente que com-
preenda a discussão de Resolução, Delibe-
ração ou qualquer outro assunto com múlti-
plos itens ou artigos, o Conselheiro-Relator 
proporá, ao final do relatório, e o Conselho 
decidirá, por maioria simples, a análise do 
Expediente:

I – de maneira global, com um único relató-
rio, discussão e votação; ou

II – de maneira individualizada, com discus-
são e votação de cada item ou artigo.

§ 3º Em caso de ausência do Conselheiro-
Relator, automaticamente funcionará como 
Relator o respectivo Conselheiro suplente 
naquela sessão, na forma do artigo 13.

CAPÍTULO IV 
DAS MANIFESTAÇÕES

Art. 61. Apresentado o relatório, o Presidente 
dará a palavra para os que tiverem interesse 
pessoal e direto na matéria em pauta (ou aos 
respectivos procuradores), desde que inscritos 
até 15 (quinze) minutos antes da sessão e pelo 
tempo máximo de 5 (cinco) minutos, bem como 
ao Ouvidor-Geral da Defensoria Pública e ao 
presidente da entidade de classe.

§ 1º O tempo de que trata o caput:

I – será contabilizado por interessado e con-
cedido uma única vez, ainda que a análise 
do Expediente ocorra de maneira individu-
alizada;

II – poderá, por maioria simples do Conse-
lho, ser prorrogado por igual período ou no-
vamente concedido em sessão subsequente 
a pedido de vista.

§ 2º Caso o interessado não possa compa-
recer pessoalmente à sessão, poderá gra-
var áudio ou vídeo de até 5 (cinco) minutos 
para exibição, desde que encaminhado e re-
cebido pelo correio eletrônico do Conselho 
Superior até às 15h do dia anterior.

CAPÍTULO V
DAS DISCUSSÕES  

DOS CONSELHEIROS

Art. 62. Os Conselheiros poderão pedir a pala-
vra para discutir a matéria global ou em cada 
item ou artigo, quando a análise do Expediente 
se der de maneira individualizada.

Parágrafo único. O Presidente do Conselho 
anotará os pedidos de palavra e a concede-
rá, observada a ordem de solicitação.

CAPÍTULO VI
DA QUESTÃO DE ORDEM

Art. 63. Qualquer Conselheiro e o presidente da 
entidade de classe poderão suscitar questão de 
ordem a qualquer momento, devendo ser ime-
diatamente submetida à decisão do Presidente 
do Conselho Superior.

§ 1º Considera-se questão de ordem toda 
dúvida suscitada sobre a interpretação des-
te Regimento Interno, relacionada com a 
sua prática ou com a legislação.

§ 2º A questão de ordem deve ser objeti-
va, claramente formulada, com a indicação 
precisa das disposições regimentais cuja ob-
servância se pretenda elucidar e referir-se à 
matéria tratada na ocasião.

§ 3º Se o suscitante não indicar, inicialmen-
te, as disposições em que se assenta a ques-
tão de ordem, o Presidente do Conselho 
cassará sua palavra.

§ 4º O prazo para formulação ou contesta-
ção da questão de ordem não poderá exce-
der a 3 (três) minutos.

§ 5º Suscitada a questão de ordem e facul-
tada a sua contestação a qualquer outro 
Conselheiro ou ao presidente da entidade 
de classe, será ela resolvida pelo Presiden-
te do Conselho, sendo permitido opor-se 
imediatamente à decisão, submetendo-a ao 
Conselho.
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CAPÍTULO VII
DA CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA

Art. 64. Qualquer Conselheiro e o presidente da 
entidade de classe poderão propor a conversão 
do Expediente em diligência até o final da vota-
ção respectiva.

§ 1º O pedido será decidido por maioria 
simples do Conselho Superior.

§ 2º Salvo decisão contrária, caberá ao 
Presidente do Conselho, se necessário por 
meio da Secretaria Executiva, tomar as pro-
vidências necessárias para o fiel cumpri-
mento de diligências.

§ 3º O Expediente convertido em diligência 
deverá ser devolvido ao Conselho no prazo 
por este fixado, admitida prorrogação, me-
diante decisão do Conselho na primeira ses-
são ordinária subsequente ao pedido:

I – se o pedido for deferido, o prazo de pror-
rogação será contado a partir do termo final 
do prazo mencionado no § 3º;

II – se o pedido não for deferido, o Expe-
diente será submetido a discussão e vota-
ção na mesma sessão, se o prazo menciona-
do no § 3º já houver decorrido, ou incluído 
automaticamente na pauta da primeira ses-
são ordinária subsequente.

§ 4º Sempre que houver urgência, o Con-
selho poderá, por maioria simples, avocar 
a devolução do Expediente antes do prazo 
mencionado.

CAPÍTULO VIII 
DA VISTA

Art. 65. Qualquer Conselheiro e o presidente da 
entidade de classe poderão pedir vista do Ex-
pediente, caso em que ela será considerada co-
mum e coletiva a todos.

§ 1º Quando a análise ocorrer de maneira 
global, a vista poderá ser pedida até o final 
da votação do Expediente.

§ 2º Quando a análise ocorrer de maneira 
individualizada, a vista poderá ser pedida 
até o final da votação do último item ou ar-
tigo, caso em que, na sessão seguinte, será 
permitida a rediscussão e votação dos itens 
e artigos já votados.

Art. 66. O Expediente em vista deverá ser rea-
presentado, obrigatoriamente, na primeira ses-
são ordinária subsequente, ocasião em que será 
vedado novo pedido de vista, ainda que formu-
lado por Conselheiro, titular ou suplente, que 
não tenha participado da sessão na qual se ini-
ciou a discussão do Expediente.

Parágrafo único. Se o Conselheiro, titular 
ou suplente, já houver registrado seu voto 
em ata na sessão na qual se iniciou a discus-
são do Expediente e:

I – comparecer à sessão na qual se concluir 
a discussão do Expediente, poderá alterar 
seu voto;

II – não comparecer à sessão na qual se con-
cluir a discussão do Expediente, mas nesta 
última comparecer o respectivo suplente/
titular, este poderá alterar o voto daquele;

III – não comparecer à sessão na qual se 
concluir a discussão do Expediente, bem 
como nesta última também não compare-
cer o respectivo suplente/titular, será man-
tido o voto daquele primeiro.

Art. 67. Nas sessões extraordinárias ou quando 
se tratar de assunto/Expediente urgente, o pe-
dido de vista será deferido pelo prazo máximo e 
improrrogável de 2 (duas) horas, a ser exercido 
no âmbito da Secretaria Executiva, suspenden-
do-se a sessão e retomando-se o julgamento 
após este prazo.
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CAPÍTULO IX
DA RETIRADA DE PAUTA

Art. 68. O Conselho poderá aprovar a retirada 
de pauta de Expediente, ainda que já tenha se 
iniciado a discussão ou ocorrido vista.

Parágrafo único. O Expediente retirado de 
pauta deverá ser reapresentado, obriga-
toriamente, na primeira sessão ordinária 
subsequente, ocasião em que será vedado 
novo requerimento de retirada de pauta ou 
pedido de vista, ainda que formulado por 
Conselheiro, titular ou suplente, que não te-
nha participado de sessão anterior na qual 
o Expediente tenha estado em pauta.

CAPÍTULO X
DA VOTAÇÃO DO EXPEDIENTE

Art. 69. Encerrada a discussão do Expediente, 
o Conselheiro-Relator proferirá seu voto, escri-
to ou oral, de maneira global ou individualizada 
por cada item ou artigo, conforme o caso.

§ 1º Ato contínuo, os Conselheiros proferi-
rão seu voto, declarando que estão de acor-
do ou contrários ao voto do Conselheiro-
-Relator.

§ 2º A votação seguirá a ordem sorteada no 
começo da sessão e, por último, sempre vo-
tará o Presidente do Conselho.

§ 3º É facultada a reconsideração do voto, 
a qualquer dos Conselheiros, até o encerra-
mento da votação, exceto na ocorrência de 
motivo superveniente, hipótese na qual a 
retificação ou a reconsideração do voto será 
permitida até a proclamação do resultado 
final do Expediente.

§ 4º O Conselheiro poderá requerer a jun-
tada de voto escrito, em até 5 (cinco) dias 
úteis após a sessão, o que será decidido 
pelo Conselho.

§ 5º A votação será considerada encerrada 
quando o último Conselheiro presente com 
direito a voto tiver proferido o seu voto.

Art. 70. Nenhum Conselheiro poderá se eximir 
de votar os assuntos e Expedientes submetidos 
à apreciação do Conselho Superior, ressalvadas 
as hipóteses de impedimento ou suspeição, que 
deverão ser imediatamente comunicadas ao 
Presidente.

§ 1º O impedimento ou suspeição deve ser 
justificado e aceito pelo Conselho, exceto 
se lastreado em motivo de foro íntimo, que 
não poderá ser negado.

§ 2º Caso, em virtude de impedimento ou 
suspeição, a votação de um assunto ou Ex-
pediente ficar impossibilitada por falta de 
quórum de instalação ou de votação, a apre-
ciação respectiva será adiada para a sessão 
subsequente, convocando-se o(s) suplente(s) 
para votação exclusiva da matéria.

CAPÍTULO XI
DO RESULTADO DA VOTAÇÃO

Art. 71. Terminada a votação, o Presidente do 
Conselho Superior proclamará o resultado.

TÍTULO IV

Dos Atos Posteriores Às Sessões

CAPÍTULO I
DA LAVRATURA DA ATA

Art. 72. O Secretário Executivo lavrará ata das 
sessões, a ser aprovada e assinada pelo Presi-
dente, demais Conselheiros e pelo presidente 
da entidade de classe.

Art. 73. As atas serão numeradas em ordem 
crescente, a partir de 1 (um), expressadas em 
numeração ordinal e terão sequência única, in-
dependentemente do tipo de sessão.
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§ 1º Quando, numa mesma sessão, houver 
assuntos/Expedientes sigilosos e não si-
gilosos, será lavrada 1 (uma) ata principal, 
para os assuntos não sigilosos, e tantas atas 
quantas forem necessárias para os assun-
tos/Expedientes sigilosos.

§ 2º Na hipótese do § 1º, as atas serão nu-
meradas no formato “Número-Ordem/To-
tal”, observadas as seguintes disposições:

I – "Número” representa a numeração geral 
da ata, nos termos do caput;

II – “Ordem” representa o número de or-
dem de abertura da ata, iniciando-se por 1 
(um), correspondente à ata principal, e fi-
nalizando com o número correspondente à 
última ata sigilosa aberta; e

III – “Total” representa o total de atas da 
sessão.

§ 3º Na ata principal, será mencionada a 
existência de tantas atas quantas forem ne-
cessárias para os assuntos/Expedientes sigi-
losos.

§ 4º Em cada ata sigilosa, será mencionada 
a existência de uma ata principal.

Art. 74. Na ata, constarão:

I – número da ata e, se for o caso, no forma-
to mencionado no artigo 73, § 2º;

II – data, horário e local de realização da 
sessão, bem como presenças e ausências;

III – ordem de votação;

IV – aprovação de discussão e votação de 
assunto/Expediente extrapauta, de avoca-
ção de Expediente para discussão e votação 
em sessão subsequente e inversões de pau-
ta;

V – pauta da sessão;

VI – assuntos e Expedientes, com a indica-
ção, em cada um e de forma resumida:

a) da decisão, inclusive com eventual re-
dação de dispositivo regimental ou regula-
mentar, e do respectivo resultado;

b) dos Conselheiros que votaram no sen-
tido da decisão tomada e dos Conselheiros 
vencidos na questão;

c) de existência de voto escrito ou funda-
mentação redigida de voto oral de algum 
Conselheiro, os quais constarão em anexo à 
ata;

VII – eventuais distribuições e redistribui-
ções de Expedientes; 

VIII – suspensão, reabertura e encerramen-
to da sessão;

IX – dados de quem lavrou a ata; e

X – outros fatos e informações relevantes 
ocorridos durante a sessão.

CAPÍTULO II
DA APROVAÇÃO E  

ASSINATURA DA ATA

Art. 75. Em até 5 (cinco) dias úteis após a ses-
são, o Secretário Executivo encaminhará a ata 
para o correio eletrônico funcional dos Conse-
lheiros que nela estiveram presentes e para o 
presidente da entidade de classe.

§ 1º Os Conselheiros e o presidente da enti-
dade de classe terão o prazo de 7 (sete) dias, 
a contar do encaminhamento da mensagem 
eletrônica de que trata o caput, para pedido 
de retificação, aditamento ou supressão de 
conteúdo da ata.

§ 2º O pedido deverá ser encaminhado me-
diante resposta ao remetente e a todos os 
destinatários da mensagem eletrônica de 
que trata o caput.

§ 3º Encerrado o prazo do § 1º sem quais-
quer pedidos, a ata será considerada apro-
vada.
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§ 4º Os Conselheiros terão o prazo de 7 
(sete) dias, a contar do encaminhamento da 
mensagem eletrônica de que trata o § 2º, 
para concordância ou discordância em rela-
ção a cada um dos pedidos.

§ 5º Encerrado o prazo do § 4º, cada pedido 
será considerado deferido se houver con-
cordância da maioria simples dos Conse-
lheiros que estiveram presentes na sessão 
discutida, presumindo-se a concordância 
daqueles que não se manifestarem.

§ 6º Se houver requerimento de algum Con-
selheiro para que o pedido de retificação, 
aditamento ou supressão seja discutido e 
votado em sessão, tais providências serão 
realizadas na primeira sessão subsequente, 
aplicando-se o § 5º quanto aos demais pe-
didos.

Art. 76. A ata poderá ser assinada física ou digi-
talmente pelos Conselheiros e pelo presidente 
da entidade de classe.

§ 1º Uma vez assinada a ata, será mantida 
em arquivo próprio e, se não sigilosa, ficará 
à disposição para consulta por qualquer in-
teressado; se sigilosa, poderá ser consulta-
da pelos Conselheiros e pelos diretamente 
interessados.

§ 2º As Atas do Conselho Superior, ressal-
vadas as sigilosas, também deverão ser dis-
ponibilizadas no sítio oficial da Defensoria 
Pública na internet e neste organizadas em 
ordem numérica decrescente, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis após a sua assinatura por 
todos os Conselheiros que participaram da 
respectiva Sessão.

CAPÍTULO III
DO EXTRATO E DO  

INFORMATIVO DA SESSÃO

Art. 77. Para cada sessão, será elaborado um Ex-
trato, ainda que lavradas várias atas, e ele con-
terá, em tópicos e de forma resumida, os assun-

tos/Expedientes apreciados e os resultados das 
votações, sem individualização do voto.

§ 1º Quando se tratar de assunto/Expedien-
te sigiloso, o Extrato referenciará eventuais 
partes apenas com as iniciais do respectivo 
nome.

§ 2º O Extrato da sessão será publicado no 
Diário Oficial Eletrônico.

§ 3º No prazo de 5 (cinco) dias úteis após a 
realização da sessão do Conselho, a Secre-
taria Executiva encaminhará, por meio do 
correio eletrônico funcional, para ciência 
dos membros e servidores da Defensoria 
Pública, o informativo da sessão, contendo 
informações sobre os itens pautados, iden-
tificando o Expediente, o assunto, o reque-
rente, o Conselheiro-Relator e o resultado 
da votação, bem como informes sobre ma-
térias extrapauta e respectivos encaminha-
mentos.

CAPÍTULO IV
DO CUMPRIMENTO DAS DECISÕES

Art. 78. Sempre que possível, as decisões toma-
das pelo Conselho Superior deverão ser execu-
tadas independentemente da assinatura da ata.

§ 1º Salvo determinação contrária, o Secre-
tário Executivo providenciará a expedição 
de ofícios e demais comunicações, bem 
como o cumprimento das decisões do Con-
selho, no primeiro dia útil subsequente ao 
da sessão.

§ 2º Os ofícios do Conselho Superior serão 
subscritos pelo Presidente ou pelo Secretá-
rio Executivo, quando houver expressa de-
legação daquele.

§ 3º As cópias dos ofícios serão arquivadas 
em arquivo próprio na Secretaria Executiva.
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LIVRO IV

Das Decisões Do Conselho Superior

Art. 79. As decisões do Conselho Superior serão 
motivadas e publicadas, bem como denominadas:

I – Resoluções: quando implicarem a edição 
de normas e regulamentos de caráter geral;

II – Deliberações: quando se limitarem a al-
terações parciais de Resoluções existentes 
ou a revogações totais de Resoluções exis-
tentes; ou

III – Manifestações: quando não se tratar de 
Resolução ou Deliberação, inclusive se diri-
gidas ao público externo.

§ 1º As Resoluções, Deliberações e Manifes-
tações observarão a ordem numérica cres-
cente, a partir de 1, e a data da respectiva 
aprovação, podendo ser abreviadas no for-
mato Número/Ano.

§ 2º As Resoluções e Deliberações conterão 
ementa, que explicitará, de modo conciso e 
sob a forma de título, o objeto do ato nor-
mativo.

§ 3º Salvo decisão contrária do Conselho, 
as Resoluções alteradas por Deliberações 
serão republicadas, com a numeração origi-
nal, em versão consolidada, a qual incorpo-
rará as modificações promovidas.

Art. 80. As reiteradas decisões do Conselho 
Superior em matéria que for objeto de enten-
dimento consolidado, inclusive para fins de sua 
correta interpretação, poderão ensejar a edição 
de Súmulas.

Parágrafo único. As súmulas observarão a 
ordem numérica crescente, a partir de 1.

Art. 81. Salvo decisão contrária do Conselho, a 
publicação de Resoluções, Deliberações, Súmu-
las e Manifestações será precedida de encami-
nhamento, para o correio eletrônico funcional 
dos Conselheiros presentes na sessão de apro-
vação e ao presidente da entidade de classe, de 
cópia do respectivo ato.

§ 1º Os Conselheiros e o presidente da en-
tidade de classe terão o prazo de 1 (um) dia 
útil, a contar do encaminhamento da men-
sagem eletrônica de que trata o caput, para 
pedido de retificação, aditamento ou su-
pressão de conteúdo do ato.

§ 2º O pedido deverá ser encaminhado me-
diante resposta ao remetente e a todos os 
destinatários da mensagem eletrônica de 
que trata o caput.

§ 3º Encerrado o prazo do § 1º sem quais-
quer pedidos, o conteúdo do ato será consi-
derado aprovado.

§ 4º Os Conselheiros terão o prazo de 1 
(um) dia útil, a contar do encaminhamen-
to da mensagem eletrônica de que trata o 
§ 2º, para concordância ou discordância em 
relação a cada um dos pedidos.

§ 5º Encerrado o prazo do § 4º, cada pedido 
será considerado deferido se houver con-
cordância da maioria simples dos Conse-
lheiros que estiveram presentes na sessão 
discutida, presumindo-se a concordância 
daqueles que não se manifestarem.

§ 6º Se houver requerimento de algum Con-
selheiro para que o pedido de retificação, 
aditamento ou supressão seja discutido e 
votado em sessão, tais providências serão 
realizadas na primeira sessão subsequente, 
aplicando-se o § 5º quanto aos demais pe-
didos.

LIVRO V

Da Alteraçao Do Regimento Interno

Art. 82. As alterações ao Regimento Interno so-
mente poderão ser propostas pelos Conselhei-
ros e pelo presidente da entidade de classe, ob-
servado o disposto no artigo 38, § 3º.
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LIVRO VI

Das Disposições Finais

Art. 83. O Conselho Superior poderá solicitar ao 
Defensor Público-Geral a designação de Defen-
sor Público, com ou sem prejuízo de suas atri-
buições normais, para prestar colaboração no 
tocante ao funcionamento do órgão e exercício 
de suas competências.

Art. 84. O serviço do Conselho Superior de-
tém natureza preferencial, devendo os órgãos, 
membros e servidores da Defensoria Pública 
atender às respectivas requisições, inclusive de 
Conselheiros, com prontidão e presteza.

Art. 85. Salvo disposição contrária, os prazos 
previstos neste Regimento Interno são contados 
em dias corridos, excluindo-se o dia de início e 
incluindo-se o dia de vencimento.

§ 1º Os prazos somente começam a correr 
em dias úteis.

§ 2º Considera-se prorrogado o prazo até o 
primeiro dia útil seguinte se o vencimento 
cair em feriado ou final de semana.

§ 3º Salvo disposição contrária, suspende-
-se o curso do prazo durante o recesso de fi-
nal de ano da Defensoria Pública do Estado.

§ 4º Inexistindo preceito legal, regimental 
ou regulamentar ou prazo fixado pelo Con-
selho, será de 5 (cinco) dias o prazo para a 
prática do ato.

Art. 86. Os quóruns previstos neste Regimento 
Interno são assim compreendidos:

I – por maioria simples, entende-se a meta-
de mais um dos Conselheiros com direito a 
voto presentes na sessão ou, não sendo in-
teiro o resultado da divisão, o primeiro nú-
mero inteiro que se seguir;

II – por maioria absoluta, entende-se a me-
tade mais um dos Conselheiros com direito 
a voto ou, não sendo inteiro o resultado da 
divisão, o primeiro número inteiro que se 
seguir;

III – por maioria qualificada, entende-se o 
total de 2/3 (dois terços) dos Conselheiros 
com direito a voto ou, não sendo inteiro o 
resultado da divisão, o primeiro número in-
teiro que se seguir.

Art. 87. O Conselho Superior poderá utilizar sis-
tema eletrônico para processamento de Expe-
dientes e exercício de suas funções, bem como 
empreenderá esforços para viabilizar a gravação 
e a transmissão ao vivo das suas sessões, ressal-
vados os assuntos/Expedientes sigilosos.

Art. 88. As questões interpretativas e os casos 
omissos serão resolvidos pelo próprio Conselho 
Superior.

Art. 89. Revoga-se a Resolução CSDPESC nº 61, 
de 4 de novembro de 2016. Art. 90. Este Regi-
mento Interno entrará em vigor na data de sua 
publicação. Florianópolis/SC, 1º de dezembro 
de 2017.

ANA CAROLINA DIHL CAVALIN
Presidente do CSDPESC e.e.


