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Aos quatorze 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 nº16.867.676/0001-
17, sito a Avenida Othon Gama D'eça nº 622, Edifício Luiz Carlos Brunet ,Centro 
Florianópolis/SC, 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 Presidente da Associação de Defensores Públicos do Estado 
de Santa Catarina - João Joffily Coutinho. Os Conselheiros eleitos, Conselheiro Djoni Luiz 
Gilgen Benedete - Defensor Público, Conselheiro Felipe Schmitz da Silva - Defensor Público, 
Conselheiro Renan Soares de Souza - Defensor Público, Conselheiro Tiago de Oliveira 
Rummler - Defensor Público, o Conselheiro Thiago Burlani Neves - Defensor Público, 
participaram da sessão por meio de sistema virtual via hangouts (videochamada) utilizando-
se da conta gmail de domínio @defensoria.sc.gov.br. Atendido o quorum deliberativo -
considerando os Conselheiros presentes e os Conselheiros on fine -, foi aberta a sessão, 
assumindo a presidência dos trabalhos o Conselheiro Ralf Zimmer Junior, que convidou a 
mim, Jarbas Lemos Campos, para secretariar a sessão, a qual tem por único objeto a análise 
e aprovação da Resolução que regulamenta o auxílio-alimentação no âmbito da DPESC, nos 
moldes da Lei Estadual nº 17.006/16. DELIBERAÇÕES: Vistos e discutidos, assim decide o 
CSDPESC: o Presidente do CS, primeiramente, informou que a folha de pagamento será 
rodada na próxima terça-feira {18), razão pela qual será impossível que os valores retroativos 
sejam pagos no próximo pagamento. Ato contínuo, apresentou Minuta da Resolução que 
disciplinará o pagamento do auxílio-alimentação no âmbito da DPESC. Foi apresentada, pelo 
Conselheiro Djoni, uma contraminuta, a qual passou a ser deliberada nessa reunião. O 
Presidente do Conselho fez a leitura dos dispositivos da contraminuta, sendo que os 
Conselheiros ficaram acordes em inserir parágrafo terceiro no artigo segundo, com a seguinte 
redação: "Para fins de desconto, o valor final devido ao membro ou servidor, observado o 
valor integral do auxílio-alimentação como base de cálculo, será obtido mediante o cálculo 
referido no§ 1° deste artigo nas hipóteses do artigo 3° desta Resolução". Diante da alteração, 
resta prejudicado os parágrafos do artigo 3°, devendo ser suprimidos do texto. No tocante ao 
artigo terceiro, houve debate acerca da previsão do inciso VII , em razão do dispositivo vedar 
o pagamento do auxílio-alimentação no caso de afastamento dos membros e servidores da 
Defensoria Pública do Estado nas férias. Dada a palavra ao Conselheiro Renan, esse postula 
que conste em ata requerimento para a instalação de uma comissão, pela Defensoria Pública-
Geral, para estudos e apresentação de parecer sobre a possibilidade de pagamento do 
auxílio-alimentação no período de férias dos Defensores Públicos e Servidores, 
especialmente considerando que o tempo de férias é considerado como tempo de exercício 
efetivo, conforme estatuto dos servidores civis do Estado, havendo também precedentes de 
tribunais no sentido do pagamento da verba indenizatória nas férias. O presidente da 
Associação, desde logo, manifesta que não se opõe a fazer parte de um grupo de estudo. O 
Conselheiro Tiago de Oliveira Rummler, considerando a discussão acerca da çx 
possibilidade/legalidade do pagamento do auxílio-alimentação no período de férias dos 
Defensores Públicos e Servidores, postula que conste em ata requerimento para que o 
Conselho Superior inste as Associações dos Defensores Públicos do Estado de Santa 
Catarina e dos Servidores a elaborarem, caso assim queiram, parecer acerca da matéria, que 
deverá ser submetido ao Conselho Superior para eventual reanálise dos dispositivos da t.Jtl\ 
resolução pertinente. Ambas postulações seguirão para análise do Presidente do Conselho 1~ ' 
Superior. O Conselho Superior então decidiu que o referido inciso VII permaneça inalterado 
até que a matéria retorne ao Conselho. No mais, os Conselheiros decidiram por aprovar a '(/; 
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DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

Conselho Superior 

ata. O Presidente do Conselho agradeceu a todos e deu por encerrada a presente sessão às 
09h40. Nada mais havendo a ser discutido, mandou o President que fosse lavrada a presente 
ata, que vai assinada por mim _____ ~#/arbas Lemos ampos (assessor de gabinete) 
e pelos abaixo nominados. 
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