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DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

Conselho Superior 

Ata da 62 Reunião do Conselho Superior da Defensoria Pública 

Ordinária - 2016 

Aos sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis, às 08h30, reuniram
se no Gabinete da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina - CNPJ nº 
16.867.676/0001-17, sito na Avenida Othon Gama D'Eça nº 622, Edifício Luiz Carlos 
Brunet, Centro, Florianópolis/Se, os senhores membros do Conselho Superior da 
Defensoria Pública do Estado, o Conselheiro nato Ralf Zimmer Junior - Defensor 
Público-Geral, a Conselheira nata Ana Carolina Dihl Cavalin, Subdefensora Pública
Geral, o Conselheiro nato Ronaldo Francisco - Corregedor-Geral, o Conselheiro 
eleito Djoni Luiz Gilgen Benedete - Defensor Público, o Conselheiro eleito Felipe 
Schmitz da Silva - Defensor Público, o Conselheiro eleito Renan Soares de Souza 
- Defensor Público, o Conselheiro eleito Tiago de Oliveira Rummler - Defensor 
Público, o Conselheiro eleito Thiago Burlani Neves - Defensor Público, o Presidente 
da Associação de Defensores Públicos do Estado de Santa Catarina - João Joffily 
Coutinho. Atendido o quorum deliberativo, foi aberta a reunião, assumindo a 
presidência dos trabalhos o Conselheiro Ralf Zimmer Junior, que convidou a mim, 
Luciana Mentz, para secretariar a reunião, a qual tem por objeto a seguinte pauta: 
Item 01 - Regimento Interno - deliberado na Reunião Ordinária 57; Item 02 -
Análise das alterações da Resolução 51 -que aprova o regulamento específico para 
o li Concurso público para ingresso na Carreira de Defensor Público do Estado de 
Santa Catarina - deliberado na Reunião Ordinária 57; Item 03 - DPE331 /2013 -
Resolução 50 - que dispõe sobre o estágio probatório dos servidores nomeados 
para cargos de provimento efetivo da Defensoria Pública do Estado de Santa 
Catarina e dá outras providências - deliberado na Reunião Ordinária 57; Item 04 -
Resolução 40, que dispõe sobre o pagamento da indenização pela utilização de 
veículo próprio para os Defensores Públicos e adota outras providências -
deliberado na Reunião Ordinária 57; Item 05 - processos DPE358/2016 (Parecer 
jurídico referente ao recurso da avaliação do estágio probatório) , DPE359/2016 
(Parecer jurídico referente ao recurso da avaliação do estágio probatório) e 
DPE360/2016 (Parecer jurídico referente ao recurso da avaliação do estágio 
probatório); Item 06 - Resolução para regulamentar a atribuição dos Defensores 
para realizar revisão criminal; Item 07 - DPE341/2016: análise da permuta entre os 
Defensores Públicos Elinton Cassiano Noli (núcleo regional de ltajaí) e Arhutr 
Herman Calabria Lundgren de Albuquerque (núcleo regional de Blumenau). 
Impugnação realizada pela Defensora Pública Carla Gerhardt; Item 08 - MM-DIAD 
264-2016. Informa serviço de busca de correspondência nos núcleos regionais. 
Cooperação de atendimento entre Núcleos e Defensorias Públicas. DPE343/2015: 
Termo de Cooperação referente ao CONDEGE; Item 09 - Remoção por Ofícios; 
Item 1 O - DPE179/2016 (SEA4620/2015) - cessão de uso de imóvel do Estado -
edifício BerenhauseR - informa valor do débito; Item 11 -_alteração das atribuições 
do 7° Ofício de Criciúma, nova redação: "7° Ofício do Núcleo Regional de Criciúma 
- Com atribuição de cooperação e substituição dos ofícios já existentes no núcleo 
regional de Criciúma. A cooperação e as substituições serão vinculadas ao defensor 
através de portaria expedida pelo Defensor Público-Geral"; Item 12 - Alteração da 
Resolução do CSDPE 36/2015, que dispõe sobre a concessão e pagamento de 
diárias no âmbito da Defensoria Pública do Estado, pelo deslocamento temporário 
da localidade onde tem exercício e estabelece outras providências; Item 13 -
Alteração da redação do parágrafo primeiro do artigo 18, da Resolução 15, de 29 de 
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Defensoria Pública, concernentes a interesses individuais, no tocante ao 
<gabinete@defensoria.sc.gov.br> para <denegacoes@defensoria.sc.gov.br>. 
DELIBERAÇÕES: Vistos e discutidos, assim decide o CSDPESC: aberta a reunião, 
foi oportunizada a Conselheira Ana, primeiramente, fazer registro de questões de 
cunho administrativo, que a Administração Superior tem desenvolvido nesse 
primeiro mês de gestão. A Conselheira informa que realizou reunião especifica com 
Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina - CIASC, na qual 
foram decididos os seguintes itens: centralização da senha máster na atual gerência 
de Tecnologia da Informação e Gestão Eletrônica - DPE/GETIG, ficando ao encargo 
do gerente Guilherme Moura Thomaselli , a referida senha, mediante Portaria 
especifica (anexa) . Com tal medida se terá mais segurança no sistema utilizado pela 
Instituição. Na referida reunião também foi questionado o alcance do sistema do AD, 
o qual deverá, futuramente, ser implantado para que todos os Membros possam o 
utilizar, sempre observando a segurança. A implantação do AD, inclusive, deverá 
alcançar todos os núcleos regionais, nos moldes de padronização de pastas. Ainda 
na área de informática, foi realizada uma varredura nos acessos da pasta "K", como 
a revisão de privilégios e restrição de acessos. Na mesma reunião do CIASC, afora 
a questão da senha e do AD, foi debatido a relação financeira entre a DPESC e 
CIASC, já que há debito pendente, no valor aproximado de R$ 171 mil (cento e 
setenta e um mil reais), em razão de acréscimos de serviços sem base contratual. 
Em verdade, as duas Instituições possuem um contrato fechado, ao invés de ser por 
demanda. Diante disso, há vários aditivos sem a assinatura do gestor da época. 
Foram apresentadas duas soluções pelo Vice-Diretor Comercial do CIASC: ou o 
DPG atual assina os aditivos ainda não firmados ou o DPG faz reconhecimento de 
dívida mediante a verificação dos serviços realmente prestados. A Conselheira 
ainda registra que foi criado um manual de atos administrativos, para padronizar 
atos no âmbito da Instituição, sempre observando a impessoalidade, dentre outros 
requisitos almejados na Administração Pública. Que se pretende a elaboração de 
um Manual de Identidade Visual, conforme a disponibilidade f inanceira. Informa que 
já deu início aos estudos para implementação do diário oficial eletrônico próprio no 
âmbito da DPE/SC, o que permitirá ainda mais a transparência, já que todos os atos 
poderão ser publicados sem que se elevem os custos com publicação, como o caso 
das Atas do CSDPESC. Após questionada pelo Conselheiro Renan se a criação do 
diário oficial tem que ser por lei complementar, pois o Conselheiro não veria óbice 
ser por ato interna corporis, como uma resolução, a Conselheira informou que a 
praxe das demais instituições catarinenses, como Tribunal de Contas e Ministério 
Público, é através de Lei Complementar, impedindo que haja questionamentos 
futuros. Ainda, será realizada justificativa técnica e financeira para dar azo ao 
projeto. O Conselheiro Ronaldo acrescenta que com a criação do diário por Lei 
Complementar será possível haver uma rubrica de dotação própria, afora a criação 
de cargos específicos para o encargo. Afora isso, foi encaminhada mensagem aos 
Membros, a fim de constituir comissão especial - PSI - comissão para realizar 
política de princípios e regras a serem usados pela Instituição, tudo conforme 
orientação do Tribunal de Contas da União (TCU). No tocante à gravação das 
sessões do Conselho - atualmente em fase de teste - tenciona-se tornar uma prática 
a ser observada em todas reuniões. Também mencionou do trabalho realizado pelo 
SENAI no âmbito da DPESC, acerca da reestrutura - mapeamentos de 
procedimentos. Não se olvidou de explanar acerca das visitas Institucionais 
realizadas até o momento (MPSC, T JSC, OABSC, PGESC, Casa Civil entre ou~ra ). 
Que a Corregedoria-Geral implantou um procedimento de recebimento, cacl s o, 
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análise e resposta escrita e fundamentada de todas as demandas, observado o 
prazo de dois dias. Que já nas primeiras semanas a Corregedoria-Geral tem 
realizado estudo e enfrentado vários temas sensíveis como férias , substituições, 
estágio remunerado e voluntário. No que tange ao fundo de reaparelhamento, está 
agendada uma reunião para tratar do tema (SEFAZ). Por fim, informa que a despesa 
referente as carteiras funcionais está devidamente empenhada, e que, depois de 
observados os trâmites, serão entregues aos Membros. Nesse ponto, o Conselheiro 
Djoni pediu a palavra para cumprimentar o feito, já que as carteiras funcionais há 
muito são reivindicadas pelos Membros. Referido Conselheiro faz alerta sobre a falta 
de organização na distribuição e no controle dos expedientes afetos ao Conselho e 
se propõe a, provisoriamente, ajudar na autuação, distribuição e controle dos 
expedientes, até a designação formal de um Secretário Executivo pelo Conselho. 
Os demais Conselheiros concordaram com a questão. Passada a palavra ao 
Presidente da ADEPESC, esse registra o empenho da atual gestão em dar 
continuidade aos trabalhos e coloca a Associação dos Defensores para auxiliar nas 
atividades, inclusive no que for necessário para confecção das carteiras funcionais. 
O Conselheiro Tiago Rummler parabenizou a gestão pelo trabalho realizado até 
agora, tendo chamado a atenção para o fato de que algumas Defensorias Públicas 
do país emitiram notas públicas acerca dos processos em trâmite no Supremo 
Tribunal Federal em que se discute a possibilidade de início da execução penal 
antes do trânsito em julgado de condenações. Sugeriu, então, que a Defensoria 
Pública catarinense fizesse o mesmo, esclarecendo que, diferentemente do que se 
tem sustentado, o hipossuficiente também tem os seus pleitos, através da 
Defensoria Pública, levados para os Tribunais Superiores, e que o atual 
entendimento do Supremo Tribunal Federal, além de rasgar a Constituição, 
certamente prejudicará os mais pobres. Solicitou ainda que em tal nota constasse o 
dado de que 51% dos habeas corpus provenientes de Santa Catarina no Superior 
Tribunal de Justiça são impetrados pela Defensoria Pública, apesar do órgão ainda 
não contar com núcleos regionais em diversas comarcas. Ficou decidido pelo CS 
que deverá ser elaborada nota de esclarecimento com dados acerca de 
atendimentos do núcleo recursai para afastar as infundadas notícias. O Conselheiro 
Renan traz à lume a comunicação que versa sobre Incidente de Resolução de 
Demanda Repetitiva - nº 0302355-11.2014.8.24.0054 - que versa sobre a 
necessidade ou não de comprovação de hipossuficiência do autor do pleito de 
dispensação de medicamento ou terapia, e que foram suspensas todas as ações, 
até a decisão final; sugere, então, a formação de um grupo de trabalho para tratar 
do caso, ante a relevância do tema e sua relação com a Defensoria Pública. O 
Presidente do Conselho informa que conversará com a Defensora Pública Dayana 
Luz, atuante na área da saúde, para tratar do assunto. Findas as questões 
preliminares, passou-se a análise dos itens pautados. Item 01 - O Presidente do 
CSDPE, em razão de não haver Relator específico, oportuniza aos Conselheiros 
presentes que se manifestem acerca do item. Os Conselheiros Ronaldo e Ana 
apresentaram argumentos no sentido de que o Regimento Interno deve ser revisto, 
especificamente em relação a alguns artigos, que serviriam de base legal para 
destituição do DPG e do Subdefensor Público-Geral. O Conselheiro Ronaldo alerta 
para a importância do Regimento Interno para o Conselho, no sentido de avançar 
na minuta consolidada do Regimento Interno, deixando em aberto os pontos nos 
quais não há consenso. O Presidente da ADEPESC registra preocupação sobre a 
questão levantada em relação à destituição do Ouvidor, salientando que neste e em 
alguns outros pon s o regimento deve ser melhor debatido. O Presidente do 
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CSDPE, em aparte, menciona a falta de regulamentação legal e específica do 
Ouvidor. O Conselheiro Thiago Burlani Neves registra que o regramento do 
Regimento Interno deve transcender a atual composição do Conselho, do DPG e do 
Ouvidor, assim sugere que a administração busque elaborar projeto de lei que crie 
mecanismo de controle das referidas autoridades, quando excederem as suas 
atribuições. O Presidente do CS recorda que a sujeição está nas regras gerais da 
Administração Pública, como na lei de improbidade. Os Conselheiros ficaram 
acordes em votar os seguintes dispositivos, sendo as respectivas deliberações: 
exclusão do inciso XI, do artigo 11, e do inciso 1, parágrafo primeiro, do art. 32, todos 
referente à minuta do Regimento Interno. No mais, deverá retornar a minuta do 
Regimento Interno para deliberação final. Por fim, registra o Conselheiro Thiago 
Burlani Neves que é temerário votar o art. 9° no presente momento, eis que DPG é 
cargo político, Conselheiro é uma função, Ouvidor é outro caso. Vistas concedidas 
aos Conselheiros Thiago Burlani Neves, Tiago Rummler e Renan Soares em relação 
à destituição dos Conselheiros e Ouvidor. Item 02 - O Presidente do CSDPE, desde 
logo, informa que enviará para publicação a Resolução referente ao li Concurso 
Público para ingresso na Carreira de Defensor Público do Estado de Santa Catarina, 
já deliberado na Reunião Ordinária 57; se não houver oposição. Foi explicado pela 
Conselheira Ana que referido documento ainda não tinha sido publicado em razão 
da ausência de consolidação e que agora a resolução fora consolidada pelo 
Conselheiro Djoni. O Conselheiro Djoni informa que realizou pontuais alterações, 
que foram aprovadas, por unanimidade, pelos Conselheiros, a saber: a) a alteração 
da expressão "Diário Oficial do Estado" para "Diário Oficial Eletrônico" nos artigos 
3°, 12, inciso IV, 17, inciso 1, 26, 62 e 67 da Resolução que regulamenta o li 
Concurso para Defensor Público do Estado; b) a exclusão da menção expressa ao 
endereço eletrônico da Defensoria Pública do Estado do artigo 67; e c) a alteração 
do artigo 72, prevendo a revogação da Resolução CSDPESC nº 51, de 04 de maio 
de 2016, com a consequente renumeração do atual artigo 72 para 73". Ato contínuo, 
o Presidente do Conselho determinou a publicação da Resolução relativa ao li 
Concurso para Defensor Público do Estado, consolidada pelo Conselheiro Djoni, a 
qual acompanha a presente ata. O Presidente do CSDPE registra o agradecimento 
ao Conselheiro Djoni pela atividade. E informa que não localizou em lei a 
necessidade de autorização do concurso público pelo DPG. Afirma que a Resolução 
do regulamento do concurso será publicada, só que a oportunidade e conveniência 
é que dirão quando ocorrerá o certame. Os problemas financeiros do Estado devem 
ser considerados no momento. Que dependerá do orçamento do ano de 2017. O 
Conselheiro Renan registra que vê com necessidade a realização do concurso com 
urgência, em razão do baixo efetivo de Membros. O Presidente da ADEPESC 
registra que a comissão do concurso deve ser mantida após a publicação da 
resolução consolidada para evitar atrasos e que a mesma deve avançar nas 
negociações e procedimentos necessários para a realização do concurso. Posição 
também adotada pelo Presidente do Conselho, com base no diálogo com a 
Administração Superior. O Conselheiro Djoni registra que fica revogada a resolução 
anterior. Dada a palavra ao Conselheiro Ronaldo, esse propôs a inversão da pauta, 
e sem oposição, passou-se a análise do Item 04 - O Presidente do Conselho 
determinou a publicação da Deliberação CSDPESC nº 01-2016 (aprovação de 
alterações na Resolução CSDPESC nº 40, de 29 de outubro de 2015, que dispõe ~ 
sobre o pagamento da indenização pela utilização de veículo próprio para os !f 
Defensores Públicos e adota outras providências), bem como a versão Consolidada 
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alterações constantes da Deliberação mencionada, registrando-se que ambos os 
documentos acompanham a presente ata. O Presidente da Associação registra que 
deveria ser reavaliada a questão que ocorre, por exemplo, em Araranguá e 
Criciúma, e a substituição que lá ocorre. O Conselheiro Renan informa que a lei 
limita a questão da quilometragem. O Presidente do CSDPE registra que comarcas 
circunvizinhas não receberão a indenização por vedação legal e interpretação da 
resolução, independente da quilometragem. Item 03 - Passada a palavra ao 
Conselheiro Ronaldo, esse informa que, no tocante à Resolução 50, que dispõe 
sobre o estágio probatório dos servidores nomeados para cargos de provimento 
efetivo da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina e dá outras providências, 
já deliberado na Reunião Ordinária 57, a comissão deve se reunir semestralmente, 
em razão de questões fáticas e impossibilidade de controle das informações na 
GEPES, ademais, demandaria um servidor próprio para o encargo. O Conselheiro 
Renan registra que o art. 16 da Lei 6745/85 prevê avaliações trimestrais. O 
Conselheiro Ronaldo informa que não haveria empecilho de ser semestral em razão 
do decreto do executivo e de outros decretos (1757/2004, 2424/2004, 3453/2005, 
3297/95) e que o decreto nº 3297 é o vigente. Ademais, o mesmo Conselheiro alerta 
que a progressão funcional não está sendo respeitada (art. 4°). Assim, propõe 
resolução de avaliação com nova redação para progressão funcional, em uma única 
minuta. Pede vistas. Os Conselheiros deliberarão pelo período de seis meses para 
as avaliações. A Conselheira Ana registra que o art. 16 da Lei 6745/85, em verdade, 
trata de ciência trimestral, não que a avaliação deva ser trimestral. Além da GEPES, 
a comissão de avaliação teria problemas para cumprir o prazo. Endossa os 
argumentos apresentados pelo Conselheiro Ronaldo. O Conselheiro Thiago, além 
dos argumentos do Conselheiro Ronaldo, entende que a Instituição é incipiente. O 
Presidente do Conselho defende os argumentos anteriores. O Conselheiro Renan 
registra que a avaliação de desempenho deve ser trimestral, como é no Ministério 
Público, já que em outras questões se busca o parâmetro no MPSC, nesse ponto 
não poderia ser diverso. O Presidente do CS entende que DPESC tem autonomia. 
Por não ser urgente, o Conselheiro Ronaldo pede vistas por 30 dias, e irá apresentar 
minuta na primeira reunião desimpedida. A Conselheira Ana entende que o prazo 
de avaliação deve ser logo deliberado. A ADEPESC registra que a autonomia 
outorga que o prazo seja de seis meses, em razão de que o prazo exíguo pode 
onerar os componentes da comissão. O Presidente do CSDPE acolhe a 
preocupação da Associação e coloca em votação o item. Por maioria - sete votos, 
o Conselho decide que a periodicidade da avaliação desempenho deve ser 
semestral, dissidente o Conselheiro Renan. No tocante a acrescer a progressão 
funcional dos servidores na mesma Resolução, foi dada vistas ao Conselheiro 
Ronaldo (DPE331 /2013) . Assim, a publicação só será realizada quando consolidada 
a Resolução pelo Conselheiro Ronaldo, sendo que os apontamentos se restringem 
à progressão funcional, mantidos os demais dispositivos, ressalvada a periodicidade 
da avaliação, nesse ato decidida. Item 05 - O Presidente do CS determinou que a 
gravação seja interrompida em razão do sigilo que envolve o item. O Conselho 
aprova a sugestão, ao Defensor Público-Geral, de edição de recomendação ao 
Consultor Jurídico, no sentido de que, no desempenho de suas funções, se 
abstenha de se manifestar a respeito da conduta dos Defensores Públicos, tarefa 
exclusiva da Corregedoria-Geral, nos termos do artigo 11 , inciso XXXVIII, do 
Regimento Interno do Conselho Superior. O Conselho decide pela designação de 
mediador para cumprir o disposto no art. 9, § 2° da Resolução nº 52, de 15 de junho 
de 2016. Os Conselheiros sugerem que a mediação seja realizada pelo Exmo. 
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Defensor Público Adauto Felipe Colombo, o qual será comunicado pelo Gabinete. 
Item 06 - Dada a palavra ao Conselheiro Relator, Thiago Burlani Neves, esse 
registra a necessidade de diligência pela Corregedoria antes de deliberação -
estudo mais aprofundado - acerca da resolução para regulamentar a atribuição dos 
Defensores para realizar revisão criminal. Passada a palavra ao Conselheiro Djoni, 
que estava com vistas, esse apresenta voto escrito que fica fazendo parte integrante 
desta Ata. O Conselheiro Felipe, também com vistas, registra que a revisão não tem 
prazo, que a ideia é de ampliar a atribuição propriamente dita, que atribuir ao 
Defensor Público da execução penal restrito na análise da dosimetria da pena. O 
Presidente do CS registra que é preciso rever o norte estratégico. Primeiramente, 
era a questão das penitenciárias: a DPE diminuiu os números com a execução 
penal, e nesse sentido, agradece e parabeniza os Membros, e, principalmente, a 
Exma. Defensora Pública Caroline Kohler Teixeira. A Conselheira Ana ressalta a 
importância das ponderações do Conselheiro Felipe e que deve ser normatizada a 
questão para dar maior respaldo à atuação do defensor da execução penal. Que é 
importante delimitar a revisão criminal à dosimetria. Priorizar a atuação do Defensor 
Público dentro daquilo que for mais eficiente de fato. A revisão criminal fática está 
fora de eficiência. Que somente o Regimento Interno pode criar atribuições à 
Subdefensora conforme art. 11 , § 1 º da Lei 575. Que a resolução proposta também 
não respeita a independência funcional. O presidente do CS registra que a execução 
penal tem a atribuição da revisão criminal. O Conselheiro Tiago Rummler expõe que, 
já que a matéria será levada para a Corregedoria, que seja reanalisado dentre outros 
pontos, que na minuta apresentada pelo Conselheiro Thiago Neves há distribuição 
da atribuição para ajuizamento de Revisões Criminais para todos os Defensores 
Públicos de um determinado núcleo, inclusive aqueles com atribuição em matérias 
como direito de família, infância e juventude e assim por diante. Assim, sugere que 
tal atribuição seja direcionada apenas para os Defensores com atuação na 
Execução Penal e, talvez, com o direito penal, sob pena de se ferir a eficiência 
administrativa e a própria lógica da delimitação de atribuições por matérias. O 
Conselheiro Thiago registra que a revisão criminal deve ser comunicada sempre ao 
DPG. Que a minuta visa a criar um mecanismo com uma triagem dos casos que 
houvessem a necessidade da revisão. Independência funcional tem limites: é dever 
alegar todas as teses vislumbradas no processo penal. A negativa de apurar uma 
revisão criminal deve ser remetida ao DPG. O Presidente do Conselho informa que 
não há condições de atribuir ao DPG todos os casos de revisão criminal quando 
negados. Sobrecarrega o DPG e viola a independência funcional. Por fim, o 
Conselheiro Thiago Burlani Neves diverge, especialmente na seara fática, hipóteses 
remotas: não há óbice em dividir entre outros colegas. Não acredita na 
especialização, na necessidade de aumentar a DPE. Que deve se exibir exposição 
de motivos quando apresentadas as resoluções a fim de agilizar os trabalhos. O 
Conselheiro Ronaldo entende que não há necessidade de discutir a legalidade, que 
é medida inócua, e que há um consenso de remeter à COGER, a minuta em apreço. 
Concorda com a exposição de motivos, sucinta e com o voto. O Conselheiro Renan 
registra o posicionamento no sentido de que a modificação de atribuições somente 
deve ser realizada após a criação de uma resolução que normatize rotinas e 
procedimentos na Defensoria Pública, inclusive sobre os relatórios de atividades, 
para posterior coleta de dados. Entende que a alteração das atribuições tem como 
prejudicial a criação da resolução precitada. Salienta, por fim, nesse sentido, a 
necessidade de trabalho em conjunto com a Corregedoria. O Presidente da 
ADEPS~ssalta a importância da questão do concurso, que também neste caso 
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possibilitará a análise com mais tranquilidade sobre a questão de incluir nas 
atribuições a revisão criminal. A Associação se preocupa com o bem-estar dos 
Defensores Públicos. O Presidente do CS ressalta a importância das prioridades: 
que não é o provimento de vagas, e sim dar as melhores condições para quem já 
está na DPE para trabalhar (Membros) . Registra que DPE está com o orçamento 
comprometido. Que a Fazenda Pública tem que repassar os valores. Que não se 
trata de aumentar os cargos e sim redistribuir de forma equitativa. O Presidente da 
ADEPESC afirmou que em momento algum deixou de defender as melhores 
condições dos Defensores e o concurso visa exatamente melhorar as atribuições 
sem que isso demande um excesso de trabalho e, claro, que de forma alguma 
comprometa o pleito por melhorias financeiras. Ficou deliberado e decidido pelo 
Conselho que o item em análise deverá ser remetido à Corregedoria. O Conselheiro 
Ronaldo sugere a inversão da ordem da pauta, fato que foi aceito pelos demais 
Conselheiros. Item 11 - O Conselheiro Ronaldo registra que o item deve ser retirado 
de pauta, porquanto há mudanças pontuais. O Presidente do Conselho, após 
votação unânime, determinou a retirada do item da pauta. Item 13 - dada a palavra 
ao Conselheiro Ronaldo, esse apresenta voto escrito que passa a fazer parte 
integrante dessa ata. A Conselheira Ana registra que a alteração é necessária, mas 
ressalva que futuramente o domínio".def' pode passar a ser utilizado. Sugere que 
seja suprimido o endereço, que seja alterado por ato do DPG mediante Portaria. O 
conselheiro Djoni endossa o entendimento da Conselheira. O Conselheiro Renan 
registra que devem ser revistas outras situações da Resolução 15, porquanto há 
incongruências mormente quanto ao valor econômico que seja apto para ser 
considerado hipossuficiente no ponto em que trata do único bem imóvel, pois já se 
deparou, assim como ouviu relatos de outros Defensores, assistidos com um único 
imóvel, mas de valor superior a um milhão de reais. Endossaram esse entendimento 
os Conselheiros Ronaldo e Djoni, mas sugerem que seja encaminhado novo 
expediente acerca desses fatos. Decidiu o Conselho por aprovar a seguinte redação 
da Resolução 15, de 29 de janeiro de 2014, em seu art. 18 [ ... ] § 1 °. "As denegações 
de atendimento pelos Defensores Públicos deverão ser comunicadas ao Defensor 
Público-Geral, semanalmente, por intermédio do endereço eletrônico definido em 
Portaria pela Defensoria Pública-Geral, informando-se o nome do assistido, data, 
medida por ele pretendida e razão da denegação do atendimento". SUSPENSÃO 
DA REUNIÃO: Com a concordância dos Conselheiros presentes e do representante 
de classe dos Defensores Públicos, foi determinada a suspensão da presente 
reunião por uma hora para almoço. CONTINUAÇÃO DA REUNIÃO: às 13h, 
atendido o quorum deliberativo, foi reaberta a reunião, assumindo a presidência dos 
trabalhos o Conselheiro Ralf Zimmer Junior. Assim decide o CSDPESC: Item 07 -
Dada a palavra ao Conselheiro Djoni, que estava com vistas do processo, foi 
oportunizada manifestação da Conselheira Ana, a qual se deu por suspeita para 
votar a matéria, nos termos do art. 145, 11 , do CPC, uma vez que não só aconselhou 
pessoalmente os colegas Artur e Elinton a requerer a permuta através do ofício 
objeto da controvérsia, mas também redigiu o mesmo e o encaminhou por email 
para ambos. Destacou, ainda, que tinha interesse na agilização de permuta pois 
também queria mudar de ofício em ltajaí. Não houve oposição a alegada suspeição. 
O Conselheiro Tiago Rummler, reiterou os argumentos expostos pela Conselheira e 
não se dá por suspeito em razão da situação dele ser diversa, pois não aconselhou 
diretamente os envolvidos e nem tinha interesse em mudar de ofício. O Conselheiro 
Djoni apresenta manifestação por escrito. O Conselheiro Thiago Burlani Neves, 
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Defensora Carla Gerhardt para ltajaí. Foi informado de que não há notícia de tal fato. 
Junta voto por escrito. Informa que o julgado STJ 1264112 PA se aplica ao caso. 
Comprova renúncia do ato da Defensora Carla Gerhardt. O Conselheiro Felipe adota 
a mesma linha do entendimento do Conselheiro Thiago Burlani Neves, e que não 
pode ser desconsiderada a manifestação de vontade de Defensor Público, ainda 
que anterior a qualquer procedimento; que a ausência de regulamentação fortalece 
ainda mais a manifestação de vontade do membro. Que a interpretação deve ser 
restritiva. Necessidade de observância e de respeito da manifestação; que a 
impugnação da Defensora Pública não significa rever o ato - retratação da renúncia 
- que significaria comportamento contraditório da Defensora. O Conselheiro Renan 
apresenta voto por escrito: acompanha o Conselheiro Thiago Burlani Neves nas 
preliminares. No mérito, entende que, caso o CSDP resolva em favor da 
impugnante, Dra. Carla, somente haverá permuta após requerimento conjunto dos 
interessados, Defensores Elinton e Carla. Refere que o concurso de remoção não 
equivale a um negócio jurídico de direito privado, mas se submete às regras 
dispostas em seu regime jurídico legal e, ante a ausência de regulamentação, não 
deve o ajuste inicial, realizado espontaneamente e sem previsão normativa, implicar 
de modo automático em uma renúncia ao direito de impugnar, máxime porquanto 
não existe previsão legal de tal efeito. Mencionou que a motivação da impugnação 
- observância da lista geral de antiguidade - é suficiente para a análise de viabilidade 
da permuta. Salienta que os Defensores Arthur e Elinton possuíam mera expectativa 
de direito à permuta, uma vez que ao ato poderia ser impugnado por qualquer 
Defensor do Estado, mais antigo, após a ampla publicidade dada, via e-mail , apenas 
em 24/08/2016. Em conclusão, vota pelo acolhimento do pedido da impugnante, 
Dra. Carla Gerhadt, e, em consequência, pelo indeferimento da permuta entre os 
Drs. Elinton e Arthur, registrando que eventual permuta entre a Defensora Carla e o 
Defensor Elinton dependerá de novo requerimento dos interessados, com 
observância dos preceitos legais que regem o instituto. O Conselheiro Tiago 
Rummler apresenta voto escrito, mas registra que a permuta não pode ser de forma 
automática, pois deveria ser oportunizado ao Defensor Público Elinton Cassiano Noli 
manifestação acerca do interesse de permutar com a Defensora Pública Carla. Por 
sua vez, a Defensora Pública Carla já se mostrou favorável. Também registra que 
as manifestações pelos Ofícios, em razão da vacância, sejam respeitadas, na 
eventual aprovação pelo Conselheiro de novo critério que não seja aplicada esta 
permuta. O Conselheiro Ronaldo, em síntese, vota pelo conhecimento da 
impugnação, independente da tempestividade; no mérito, pelo indeferimento da 
permuta por entender que a Lei Complementar 575 de 2012, não permite permuta 
de Defensores Públicos de diferentes categorias (art. 37). À luz do Direito Civil, o 
Conselheiro Ronaldo registra que o direito de preferência é disponível (MS 22.770, 
DF). O Presidente da Associação não se manifestará acerca do item. O Presidente 
do CS, conforme a aplicação da boa-fé objetiva na Administração Pública, entende 
que o fato de serem Defensores Públicos de diferentes categorias não causa 
prejuízo algum, em que pese a Lei Complementar 575/2012 vedar. No mérito, a 
questão tem relevância: o direito de renúncia e a boa-fé objetiva. A renúncia deve 
ser interpretada restritivamente, e registra que não tinha cláusula de irretratabilidade 
no primeiro documento assinado pela Defensora Carla, assim não é ato irretratável 
por si. Daí entende não haver óbice ao retratamento da Defensora. A luz da boa-fé 
objetiva, que gera expectativas nas demais pessoas, o comportamento, para ser 
contraditório, deve ser reiterado, o que não foi o caso em apreço. Registra pelo 
conhecimento da manifestação da Defensora Pública Carla, mas com extinção do 
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pedido, sem que haja aproveitamento do procedimento. Passada a palavra ao 
Conselheiro Rummler, esse registra pela procedência da impugnação da Defensora 
Carla, e questiona qual seria o procedimento a ser adotado, diante da situação fática 
vivenciada pelo Defensor Ellinton (companheira grávida). Aberta a votação, ficou 
assim devido: não houve acolhimento, por unanimidade, da suscitada preliminar de 
intempestividade; por unanimidade, foi afastada a preliminar de falta de interesse de 
agir; foi voto vencido o Conselheiro Ronaldo no que tange à vedação legal de 
permutas entre categorias diversas; no mérito, o Conselho decidiu pelo provimento 
do pedido da Defensora Carla, sendo votos vencidos os Conselheiros Thiago Burlani 
Neves, Felipe e Ronaldo. Ainda foi colocado em votação, diante da procedência da 
impugnação da Defensora Carla, o aproveitamento dos atos realizados no processo 
inicial de permuta envolvendo os Defensores Elinton e Arthur. O Conselho, por 
maioria, aprovou o aproveitamento, vencido o Conselheiro Ronaldo. Os 
Conselheiros ainda decidiram que deverá ser enviado, do Gabinete, comunicação 
oficial sem formalidades - mensagem eletrônica - para que o Defensor Público 
Elinton se manifeste, em 05 dias uteis (até 14-10-2016) com cópia para G EPES e 
COGER, se aceita permutar com a Defensora Carla após ser realizada a opção em 
Blumenau e ltajaí pelos termos da resolução vigente. Todos Defensores Públicos 
lotados no núcleo regional de Blumenau, bem como os de ltajaí, deverão, por e
mail, informar ao CS, até dia 14-10-2016, quais opções internas, com eventual 
vacância, da Defensora Carla e do Defensor Elinton. Por fim, o Presidente do CS 
registra que os argumentos jurídicos apresentados pelos Conselheiros acerca desse 
item são de alta envergadura, parabeniza a todos. Item 08 - Passada a palavra ao 
Conselheiro Tiago Rummler, esse registra que foi solicitada diligência à DIAD acerca 
da coleta de correspondências nos núcleos regionais pelos Correios. Que em 
verdade, trata-se de medida a ser informada em razão de item pautado na reunião 
Ordinária de nº 57 - aprovação da minuta que regulamenta as hipóteses de 
cooperação de atendimento entre Núcleos Regionais da Defensoria Pública do 
Estado de Santa Catarina - apresentada pelo Conselheiro Thiago Burlani Neves. 
Que o mesmo item contempla assunto referente ao CONDEGE - Termo de 
Cooperação (DPE343/2015) -; sugere, então, que o item seja cindido. O presidente 
do CS aproveita a oportunidade para agradecer o empenho do Subcorregedor Renê 
pelo estudo realizado acerca do mencionado Termo de Cooperação, o qual será 
pautado na próxima reunião ordinária do CONDEGE (nos dias 24 e 25). O Conselho 
decidiu que a matéria deverá ser encaminhada à COGER, e que os problemas 
operacionais poderão ser resolvidos diretamente com o DPG. Item 09 - Foi dada a 
palavra ao Conselheiro Tiago Rummler, o qual, primeiramente, e sem adentrar no 
mérito da discussão, coloca que considera inoportuna a discussão da matéria neste 
momento. Isto porque a Defensoria Pública de Santa Catarina carece de 
regulamentação em vários assuntos, sendo que este é um tema já normatizado. 
Além disso, trata-se de uma discussão que, necessariamente, independente da 
forma de remoção que se adote, beneficiará alguns Defensores em detrimento de 
outros, inclusive os próprios membros do Conselho Superior. Assim, não parece 
conveniente, já nesta primeira Sessão Ordinária do CS, alterar as regras da 
remoção. Particularmente, vê que não é isso, não neste momento, que a Instituição 
realmente precisa, não é isso, salvo para eventuais beneficiados com a adoção de 
uma ou outra forma de remoção, que os Defensores Públicos esperam do Conselho 
Superior. Assim, levando-se em consideração a que, como estabelece o Regimento 
Interno do Conselho, não é po sível permanecer com o processo em vista por mais 
de uma sessão ordinária, pr consensualmente, retire-se de pauta o 
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assunto. O Presidente da ADEPESC endossa as palavras do Conselheiro Tiago 
Rummler, no sentido de haver mais debate antes de qualquer decisão acerca do 
item. A Conselheira Ana manifesta que, apesar de sempre ter se manifestado 
favorável a tal critério, compartilha o entendimento do Conselheiro Tiago Rummler 
referente ser inoportuna a sua inclusão em pauta, todavia, entende que, como o item 
foi pautado deve-se analisar a questão. Destaca, por oportuno, a importância de 
haver um controle sobre as prioridades de assuntos para serem pautados, o que 
atualmente não existe e isto deve ser discutido na análise da minuta do regimento 
interno do Conselho. O Conselheiro Djoni registra sua preocupação em prolongar o 
assunto, diante de situações táticas que possam ocorrer. Assim, uma vez pautado, 
registra que deve ser deliberado. O Conselheiro Ronaldo entende que, se analisada 
a matéria, ela poderá ser rejeitada integralmente, razão pela qual pode ser debatida 
desde logo. O Presidente do CS registra que, somente havendo consenso, poderá 
a matéria ser retirada de pauta, não malferindo interesses de terceiros nem interesse 
público. O Conselheiro Renan acompanha o Conselheiro Djoni, porquanto se 
analisou questão semelhante nessa mesma reunião. O Presidente do Conselho, 
coloca a matéria para ser deliberada, em razão da ausência de consenso entre os 
presentes. O Conselheiro Thiago Burlani Neves argui preliminar de nulidade com 
intuito de alertar os Conselheiros: na Reunião de nº 59, houve registro que o 
Regimento Interno, embora não aprovado, já seria aplicável. Colocada em votação 
a preliminar, restou superada por sete a um. No mérito, o Conselheiro Thiago Burlani 
Neves sugere que a minuta seja rejeitada integralmente com fundamento na Lei 
Complementar nº 80, art. 98, já que a Lei Complementar nº 575 de 2012 é omissa, 
registra que a celeuma da remoção se dá porque não há entendimento se seria por 
ofício ou por núcleo regional. Que a designação do termo ofício se deu na 
composição do CSDPE anterior, para suprir o termo órgãos de atuação. Nesse 
ponto, entende que o termo ofício não seria o mais adequado. O Presidente do CS 
registra que deve ser fomentado, perante a classe, a sugestão apresentada pelo 
Conselheiro Thiago Burlani Neves. O Presidente da ADEPESC se coloca à 
disposição para fazer uma AGE entre os Membros. Os Conselheiros decidiram por 
colocar em votação a minuta apresentada: o artigo 2° permaneceu com a redação 
inalterada, sendo votos vencidos os Conselheiros Thiago Burlani Neves e Tiago 
Rummler. No artigo 3° foi acolhida a proposta de emenda da Conselheira Ana, 
restando assim a redação: "1 - por estar cedido a outro órgão não vinculado à 
Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, salvo se o afastamento decorrer 
de interesse da própria instituição; ou". O Presidente da Associação consigna que 
deveria ser realizada alteração da ressalva. No artigo 7°, houve inserção de 
parágrafo quarto, no seguinte sentido: que, por interesse público, o DPG pode 
suspender o efetivo direito de remoção até que se tenha defensor público para evitar 
o fechamento do núcleo. A Conselheira Ana registra que a conveniência da remoção 
deve ser analisada de forma globalizada, pois mesmo em Núcleos com mais de um 
defensor pode gerar problemas. No artigo 13, a emenda apresentada pela 
Conselheira Ana, foi acolhida, restando assim a redação: "Publicada a portaria de 
remoção no Diário Oficial, o Defensor Público do Estado removido terá direito a 15 
(quinze) dias de trânsito, prazo que, mediante justificativa e a critério do Defensor 
Público-Geral do Estado, poderá ser prorrogado por mais 30 (trinta) dias". No artigo 
13, o § 1 ° foi alterado para a seguinte redação, renumerando-se o parágrafo único 
para§ 2°: "§ 1º. Em caso de interesse público, o Defensor Público-Geral poderá, em 
decisão fundamentada, prorrogar o início do prazo de trânsito, mantendo o Defensor 
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(cinco) dias contados da ciência da decisão, ao Conselho Superior, que julgará o 
recurso na primeira sessão desimpedida. No artigo 19, houve deliberação acerca da 
emenda do parágrafo segundo apresentada pela Conselheira Ana: "§ 2º. O interesse 
de agir é restrito aos Defensores Públicos que estejam lotados em algum dos 
Núcleos envolvidos no processo de permuta.". O Conselheiro Djoni registra voto 
contrário à nova redação do artigo 19, § 2°, eis que o Defensor Público que, embora 
não lotado no mesmo Núcleo Regional dos Defensores Públicos envolvidos na 
permuta, seja mais antigo na carreira e tenha interesse em algum dos ofícios terá 
interesse de agir em impugnar o pedido, sobretudo porque será preterido em sua 
antiguidade, nos termos dos artigos 123 da LCF 80/1994 e 41 da LCE 575/2012, e 
sem possibilidade de apresentação das razões de mérito ao Conselho Superior; o 
Conselheiro sugeriu, por fim, a manutenção, quanto ao artigo 19, somente do caput 
, no sentido de que o Conselho Superior decida sobre as impugnações e a remoção 
por permuta caso a caso. O Conselheiro Tiago Rummler propôs alteração do 
regramento acerca da permuta, afirmando que, da forma constante na minuta, o 
instituto restaria quase que totalmente esvaziado. Isto, pois, segundo sustentou o 
Conselheiro Rummler, aceitando-se impugnações de Defensores de outros núcleos 
regionais, as permutas seriam simplesmente indeferidas, vez que, via de regra, o 
permutante apenas teria interesse de remover-se para o núcleo regional do outro 
permutante, e não para o do impugnante. Afirmou que a antiguidade não pode ser 
vista de forma absoluta, mesmo porque o impugnante, com a sua impugnação, 
obstaria a permuta, mas não conseguiria ir para o núcleo regional de seu interesse, 
pois os permutantes com ele não querem permutar. Assim, lhe faltaria interesse de 
agir. Explica, por fim, que há meios, como uma espécie de "quarentena" para se 
evitar fraudes na permuta. Assim, requerer que seja colocada em votação alteração 
na minuta de forma que somente os Defensores dos núcleos regionais dos 
permutantes pudessem impugnar a permuta. A Conselheira Ana acompanha as 
razões do Conselheiro Rummler, destacando que a antiguidade não é um direito 
absoluto e a impugnação da permuta só pode haver por parte de defensores 
públicos lotados nos núcleos permutantes. Foi iniciada a deliberação. Os 
Conselheiros Djoni, Renan, Felipe e Ronaldo foram contrários à redação; os 
Conselheiros Tiago, Thiago, Ana e Ralf foram favoráveis à redação. Em razão do 
voto de qualidade do Presidente do CSDPE, foi aprovada a inserção do referido 
parágrafo, substituindo-se o atual§ 2º e excluindo-se o§ 3°. Foi aprovada a inserção 
do parágrafo único ao artigo 22, com a seguinte redação: Parágrafo único. Os 
Defensores Públicos do Estado que tiverem deferidos seus pedidos de permuta 
ficarão impedidos de participar de remoção ou nova permuta pelo prazo de 12 (doze) 
meses a contar da publicação do ato. No artigo 23, foi decidido pela inclusão no 
artigo 23, foi alterada a redação no sentido de que abranja as remoções em curso. 
Por fim, a Conselheira Ana novamente registra a importância de se organizar as 
pautas do CSDPE, para que seja realizado um filtro antes que itens sejam pautados. 
Item 1 O - ficou decidido que os Conselheiros deverão encaminhar manifestações 
opinativas, até dia 12 de outubro, para o endereço eletrônico do gabinete, acerca do 
processo DPE179/2016 - Administração de imóvel recebido em cessão de uso, Ed. 
Berenhausen - Portaria nº 368 - de 02/09/2015. DOE Nº 20.152, de 28/09/2015, pág. 
01. Item 12 - Dada a palavra ao Relator, Conselheiro Renan, esse apresenta voto 
escrito acerca pela alteração da Resolução do CSDPE 36/2015, que dispõe sobre a 
concessão e pagamento de diárias no âmbito da Defensoria Pública do Estado, e 
registra que se tra~ta de readequação da composição dos grupos, com fundamento 
na isonomia. O Consel iro Ronaldo registra que é importante haver um estudo de 
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impacto financeiro antes de ser decidido, porquanto, em que pese não haver 
aumento direto, haveria de forma indireta. O CS decidiu que deverá ser 
encaminhado à COGER para estudo de impacto financeiro, depois à COJUR, para 
análise jurídica, devendo retornar para o DPG. Por fim, foi colocada em pauta a 
aprovação da Ata da reunião anterior de nº 61, de 27 de setembro de 2016. Os 
Conselheiros decidiram por aprovar a Ata da Reunião Ordinária nº 61 do 
CSDPE. Nada mais havendo a ser discutido, ma · dou o residente que fosse 
lavrada a presente ata, que vai assinada por mim, ~e~ - Luciana Mentz 
(técnica administrativa) e pelos abaixo n minado 
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