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Ata da 64 Reunião do Conselho Superior da Defensoria Pública 

Ordinária - 2016 

Aos quatro dias do mês de novembro 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/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 Conselheiro eleito Djoni Luiz 
Gilgen Benedete - Defensor Público, o Conselheiro eleito Renan Soares de Souza -
Defensor Público, o Conselheiro eleito Fel ipe Schmitz da Silva - Defensor Público, o 
Conselheiro eleito Thiago Burlani Neves - Defensor Público, o Conselheiro eleito Tiago de 
Oliveira Rummler - 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 do Conselho Superior da 
Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina - deliberado nas Reuniões Ordinárias 
57 e 62; Item 02 - Regimento Interno da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina; 
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 e 62; 
Item 04 - Assunto sob sigilo; Item 05 - Alteração do artigo 5°, VI, da Resolução do 
CSDPE 21 /2014, que dispõe sobre os programas de estágio e de serviço voluntário da 
Defensoria Pública do Estado; Item 06 - Consulta referente à transformação de 20 (vinte) 
cargos de 3ª categoria em substitutos, nos termos do art. 16, inciso li, da LCE nº 575/12; 
Item 07 - Consulta referente à abertura de concurso de remoção , nos termos do art. 16, 
inciso li, da LCE nº 575/12; DELIBERAÇÕES: Vistos e discutidos, assim decide o 
CSDPESC: aberta a reunião, o Presidente do Conselho fez as congratulações de praxe. 
Inicialmente, apresenta resumo das atividades da gestão, a saber: reunião do Corregedor
Geral e do Subcorregedor-Geral na Secretaria da Fazenda para tratar do Fundo de 
Aparelhamento da DPE; edição de regras para aperfeiçoar o controle sobre o uso de 
veículos oficiais; reunião da Corregedoria-Geral com o Diretor do Instituto Geral de 
Perícias (IGP) para tratar da confecção das carteiras de identidade dos servidores; criação 
da Comissão Especial de Implantação da Política de Segurança da Informação; visita da 
Corregedoria-Geral aos núcleos regionais do sul e do norte do Estado e coleta dos seus 
dados da atuação; reun ião da Administração Superior com o Presidente da Adepesc; 
criação de sustentabilidade e racionalização do uso do papel; fixação de critérios 
isonômicos e procedimento racional para o fornecimento de equipamentos de informática; 
realização do estudo e apresentação da proposta de Regimento Interno, no ponto que 
parabeniza a Conselheira Ana pela dedicação na questão; e reuniões com o Secretário 
da Fazenda. Após, exposição das questões de cunho administrativo, o Presidente do 
Conselho faz relato das reun iões associativas e alternativas para a Classe, como 
questões de entrâncias. Pondera, ainda, que a distribuição de futuros novos cargos 
sempre visa atender as necessidades dos assistidos. Que foi realizada, outrora, reunião 
na Administração da Fazenda, como nomeado ao cargo de DPG, ao lado do então DPG, 
Dr. Ivan Ranzolin, e que na oportunidade se cogitava a criação de mais de trinta (30 
cargos e se buscava a reposição inflacionária do período. Qu , apesar da crise, optou 
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insistir no aumento do subsídio da carreira, a fim de valorizar a classe. Houve proposta 
da Fazenda no sentido de que fosse estabelecido quatro níveis de remuneração, uma 
proposição de escalonamento em quatro níveis de subsídio. A realização do concurso 
poderá ser agilizada após o Projeto de Lei ser aprovado. Feitas as considerações, com a 
concordância dos Conselheiros presentes, ressalvada a posição do Presidente da 
Associação, houve inversão da pauta, conforme sugerido pelo Presidente do CS. Item 06 
- Dada a palavra ao Conselheiro Tiago RUmmler, na oportunidade que parabeniza a 
transparência do Presidente do CS na exposição do Projeto, vê com cautela a divulgação 
do envio de mensagem eletrônica com a matéria ora analisada. Registra que o valor do 
subsídio é prioridade. Que tem preocupação com valor do subsídio do substituto 
constante no projeto. O Presidente CS informa, em aparte, que o fato de tratar diretamente 
com a classe foi pedido dele para com o Secretário da Fazenda. Registra que, se não 
fosse aceito o subsídio em quatro faixas remuneratórias, não haveria como deflagrar o 
edital do certame agora, sem ceder na questão do valor do subsídio, em razão da falta de 
recurso financeiro. Informa que esteve em reun ião do Colégio Nacional de Defensores 
Públicos-Gerais - CONDEGE - no mês passado, e que foi informado que as Defensorias 
Públicas já 'consolidadas', só alcançaram esse patamar diante das relações estreitas com 
Chefe do Poder Executivo e com Secretário da Fazenda. Ainda, registra que o evento -
CONDEGE - ocorrerá nos dias 12 e 13 de dezembro em Florianópolis. O Conselheiro 
Thiago Neves também registra preocupação com a forma de exposição das informações 
e, por questão de ordem, questiona se está sendo del iberado o item 6. O Presidente do 
CS ressalta a importância de divulgar e debater o Projeto na classe, mormente com os 
que são contrários, antes do envio para a ALESC. Que não adianta apresentar o PL e 
posteriormente ocorrer um movimento da classe para inviabilizá-lo. O Conselheiro Felipe 
registra que no Estado de Santa Catarina as decisões passam pela esfera política e que 
é necessário dar esse voto de confiança à Adm inistração Superior sob pena de estacionar 
a carreira. A proposta tem que partir com uma visão pol ítica, assim poderá ter êxito. O 
Conselheiro Djoni registra ser um retrocesso ver no edital o valor do subsídio no mesmo 
patamar do edital anterior, mas ressalta que a criação dos substitutos seria profícua para 
a Instituição. Dada a palavra ao Conselheiro Renan, esse compartilha a preocupação com 
o valor do subsídio do projeto e é favorável à realização do concurso. Que deve ser 
observada a garantia da carreira e da irredutibil idade dos subsídios. Indaga se não seria 
melhor realizar concurso para terceira categoria. Que não há a mínima desconfiança com 
a atual Administração Superior. Que há desconfiança na política do Estado, que demorou 
anos para criar a Defensoria e somente o fez por determinação do Supremo Tribunal 
Federal. Feitas as considerações iniciais, os Conselheiros decidiram por deliberar acerca 
da consulta pautada pelo Presidente referente à transformação de 20 (vinte) cargos de 3ª 
categoria em substitutos, nos termos do art. 16, inciso 11, da LCE nº 575/12. O Presidente 
reitera os três caminhos que estão em discussão: realizar o concurso para as três 
categorias e reiniciar do zero, aguardando até meados de 2017, para deflagrar tudo; 
encaminhar o Projeto tal como proposto pelo DPG abrindo vagas para o cargo de 
substituto com a realização do concurso desde logo; encaminhar o Projeto com alterações 
pontuais. Oportunizada a fala ao Conselheiro Ronaldo, esse pontua que está satisfeito 
pela discussão que envolve a matéria da classe. Reconhece a transparência da gestão, 
com oitiva da classe e com respostas, além disso vê forte atuação política, desenvoltura 
e articulação com os gestores dentro do Estado. Que dá irrestrito apoio ao Presidente, 
inclusive quanto ao projeto nos termos apresentados. Assim , opina pelo encaminhamento 
do Projeto , a deflagração do concurso e da criação das quatro categorias. A Conselheira 
Ana compartilha do mesmo entendimento do Conselheiro Ronaldo, apoia a 
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movimentação política do DPG, opina pelo encaminhamento do PL nos termos propostos, 
destaca a importância do concurso, e que, tendo em vista a inamovibilidade dos 
Defensores, a figura do Substituto contribuirá com a solução de vários problemas 
causados pela falta de Defensor, como por exemplo, a licença maternidade e a 
exoneração, o que inclusive foi motivo de elogio pelo Secretário da Fazenda como forma 
estratégica de gerir a carreira. Reg istra a confiança na movimentação, que está junto com 
o DPG no Projeto e se não der certo irá sofrerá junto esse impacto. Ressalta que não é 
só movimentação política, mas também que na atividade-fim os membros terão que fazer 
a sua parte, mostrar o impacto da nova gestão, seja na parte administrativa, com uma 
gestão eficiente, transparente e econômica, melhores técnicas de gestão, seja na 
atividade-fim, revendo questões de atribuição junto ao C.onselho. O Presidente da 
Associação registra que o valor do subsídio na entrada da carreira é preocupante, mas é 
projeto que visa melhorias no futuro. Que é preciso respeitar posição dos colegas que 
divergem do projeto, em termos finance iros. Que a Associação coaduna com os receios 
divulgados nessa reunião, mas percebe que a maioria dos associados aceita a encampar 
o projeto. Que não se pode deixar de respeitar as posições divergentes, o que foi 
acompanhado pelo Conselheiro Thiago Neves. O Presidente da Associação salienta que 
resolvida a questão ressalva mais uma vez a importância imediata da abertura do 
concurso. O Presidente do CS reg istra que também se preocupa com valores dos 
subsídios dos servidores. Passa-se a análise/consulta do Projeto. O Presidente do 
Conselho informa que a exposição de motivos foi elaborada pela Consultoria Jurídica da 
DPESC. Que houve inserção no parágrafo quarto, do artigo 7° da Lei Complementar 575 
de 2012, de "cota orçamentária", em razão da possibilidade de pleito futuro acerca de 
percentual de arrecadação. O Conselheiro Thiago Neves sugere que no dispositivo 8º, 
inciso Ili, da LC, deve ser estudada a seguinte modificação: ao invés de considerar os 
Defensores Públicos como órgãos de execução, que seja alterado para Ofícios, em razão 
de ser a denominação compatível com a atual realidade da DPESC, desde que não haja 
prejuízo na tramitação da matéria. O Presidente CS explica que há Projeto de autoria da 
COGER em estudo com o fito de abolir o termo Ofício, e passar a denominar como 
Defensoria Pública número tal, ao invés de titular do Ofício número tal, nos termos da 
Resolução 24 do CS. Na análise do parágrafo segundo, do art. 3º do PL (art. 25 da LC), 
o Presidente do CS reg istra que será retirada a parte final do dispositivo - "e as 
consideradas de natureza extraordinária, como a participação em comissão legalmente 
obrigatória, de caráter pessoal e eventual e verbas de caráter indenizatório" -, em razão 
de que qualquer impacto financeiro possa atrasar no trâmite do PL. Os Conselheiros AIM 
concordaram com a retirada. Quando da análise do parágrafo terceiro, do mesmo artigo, 'f' . ~ 
o Presidente da ADEPESC aventa a possibilidade de diminuição da diferença n~ 
percentual - de dez para cinco por cento - de uma categoria para a outra, restando em 
75% (setenta e cinco por cento) para a última, a fim de minimizar o impacto da redução 
do subsídio. Compartilha do mesmo entendimento o Conselheiro Tiago Rummler, o qu 
acrescenta que, constitucionalmente (art. 93, inciso V, da Constituição Federal) não 
haveria empeci lho de a diferença ser de cinco por cento, eis que a CRFB só prevê os 
patamares. O Presidente do CS vê a diferença como estímulo para que Defensores 
cresçam na carreira, a fim de evitar o engessamento. DPG registra que o Estado possui 
geografia propícia a instalação de domicílio no litoral do que no interior ou fronteira. O 
Conselheiro Ronaldo ressalta a importância do debate e registra o trâmite na ALESC para 
aprovar o PL, e que eventual alteração implicará na demora na aprovação do Projeto, em 
razão de terem que iniciar novas tratativas com o Secretário da Fazenda, para após 
encaminhar o projeto para ALESC. Colocado em votação, os Conselheiros entenderam 
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por não modificar o percentual de 10% (dez por cento) entre uma categoria e outra. Voto 
vencido do Conselheiro Renan. Presidente da ADEPESC pondera que não quis polemizar 
o assunto. No artigo 4° do PL - que altera o artigo 16 da LC-que trata da competência do 
Conselho Superior, houve consulta acerca da inclusão do inciso XVIII - "decidir sobre a 
abrangência das regiões administrativas nas quais deverão atuar os Defensores Públicos 
Substitutos, proposta no plano de atuação de que trata o inciso anterior". · Após 
questionamentos, foi esclarecido pelo Presidente do CS que revisar o plano de atuação 
antes de um ano poderia causar insegurança jurídica ao Defensor Substituto, e que inserir 
na lei o conceito de plano de atuação iria engessar o conceito. A questão foi colocada em 
votação, e foi decidido pela manutenção da redação, vencidos os Conselheiros Tiago 
Rummler, Thiago Neves e Renan, o qual registra que são situações não colidentes: a 
questão do plano de atuação e das regiões. O Conselheiro Tiago Rummler consigna que 
manter a redação como está engessaria a carreira, pois os fatos mudam em um ano, e 
acredita que essa modificação não geraria entraves com a Secretaria da Fazenda. O 
Presidente do CS entende que alterar a lotação do substituto em interregno menor de um 
ano traria insegurança jurídica para o Substituto. O Conselheiro Ronaldo entende que não 
será possível mexer depois de fixação no plano de atuação, porque afetaria a 
inamovibilidade dos Substitutos. O Conselheiro Djoni também compartilha desse 
entendimento. O Conselheiro Fel ipe, que vota pela manutenção da redação, registra que 
as deliberações do Conselho ocorrerão com mais frequência, portanto não haveria risco 
de engessamento na carreira. A Conselheira Ana, que vota pela manutenção da redação, 
esclarece, observando o voto do Conselheiro Renan, que os assuntos estão sim 
imbricados. Na análise do art. 5º do PL - erro material do PL que faz remissão ao art. 16 
- (art. 34 da LC), o Presidente do CS informa a inserção do parágrafo oitavo do art. 34 da 
LC 575 de 2012, que prevê: "A promoção do Defensor Público Substituto para a Terceira 
Categoria está vinculada à aceitação de sua remoção para o local de vacância da 
respectiva vaga". Não houve discordância da inserção do dispositivo, apenas dissenso 
quanto à redação do novo parágrafo. O Conselheiro Thiago Neves sugere nova redação, 
que assim passa a ser: "A promoção do Defensor Público Substituto para a Terceira 
Categoria está vinculada à aceitação de sua remoção para o local de vacância de vaga, 
após a realização de remoção e promoção dentre os titulares" . Na consulta do art. 6º do 
PL - que trata do art. 36 da LC - foram inclusos os parágrafos 1 º, 2° e 3°. No que tange 
à redação do parágrafo segundo - "Os Defensores Públicos Substitutos somente poderão 
removerem-se e permutarem-se na sua categoria", o Presidente do CS e o Conselheiro 
Ronaldo sugerem que o texto seja modificado para "entre si". No parágrafo terceiro, os 
Conselheiros votaram pela alteração do texto, para excluir "e áreas de abrangência", 
restando assim a redação "A inamovibi lidade dos Defensores Públicos de Terceira, 
Segunda e Primeira categorias está adstrita aos núcleos e áreas de abrangência das suas 
respectivas lotações". Voto divergente do Conselheiro Thiago Neves. Quando da análise 
do artigo sétimo do projeto, que remete ao art. 37 da Lei 575/2012, o Presidente do CS 
registra que a remoção não precisa ser entre a mesma categoria. O Presidente da 
ADEPESC entende que deveria haver ressalva no artigo por causa do Substituto. O 
Conselheiro Renan informa que deve ser observada interpretação sistemática da Lei, 
motivo pelo qual não haveria necessidade de ressalva. No artigo oitavo do PL, mister 
correção de erro material : onde "Anexos", leia-se "Anexo". Por unanimidade o Conselho 
opinou pelo envio do projeto de lei nos termos apresentados pelo Presidente do Conselho. 
Concluída a análise do item 06 da pauta, o Conselheiro Ronaldo sugere que seja realizada 
a análise do item 07, já que também se trata de consulta. Item 07 - Encetando à consulta :; ;;0::25 do CS d' egistr\~m a posição pessoal de que~ 
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se desocupar a vaga preenchida pelo Defensor Pedro, deveria ser aberta a remoção, 
desde que não haja prejuízo a questões administrativas, a ponto de se fechar núcleos 
regionais. Que deve se compatibilizar o interesse público com o individual dos membros. 
Aventa a possibilidade de suspender o período de trânsito, sugere, inclusive, uma 
remoção virtual, no sentido de que seja necessário aguardar o desfecho do concurso. Por 
fim, informa que os conceitos abertos, como é o caso do interesse público, devem ser 
colmatados no caso concreto. Assim, o Presidente do CS abre consulta favorável a 
abertura de remoção em decorrência da futura vacância da vaga do Defensor Pedro Rios 
da Capital. A Conselheira Ana, por questão de ordem, registra que na Lei Complementar 
há a previsão de percentual máximo de vinte e cinco (25) por cento do quantitativo de 
Defensores Públicos em atividade em sua sede. O quadro atual na Capital é de vinte e 
seis (26) por cento. Ass im , não poderia ser preenchida a vaga do Defensor Pedro. O 
Conselheiro Thiago Neves , em aparte, questiona se o dispositivo não limitaria a 
autonomia da DPESC. O Conselheiro Ronaldo registra pela deflagração urgente de 
concurso público, porque há problemas ligados diante do baixo efetivo de Defensores 
Públicos. Que a remoção sem estudo prévio estaria remodelando as atribuições em toda 
Santa Catarina, motivo pelo qual é contrário. Acrescenta que outrora houve deliberação 
- Reunião Ordinária 62 do CSDPE - de que a remoção será por ofícios, mas sem saber 
qual(is) a(s) atribuição(ões) em determinado Ofício seria problemático. Assim , sugere que 
se aguarde o estudo para realinhar os Ofícios. Os Conselheiros Djoni e Felipe 
acompanham o Conselheiro Ronaldo. O Conselheiro Tiago Rummler registra que se 
coaduna com o entendimento da Conselheira Ana no sentido de ilegalidade de transpor 
o percentual máximo previsto em lei, que assim foi feito no intuito de que a DPESC fosse 
regionalizada. Também entende pela inoportunidade acompanhando o Conselheiro 
Ronaldo. Ainda, que a Capital já possui a melhor relação numérica de Defensor e 
população. O Conselheiro Thiago Neves acompanha o Conselheiro Ronaldo. O 
Presidente da Classe registra que é necessário a realização do concurso com urgência e 
que os Deputados Estaduais reclamam da falta de Defensores no interior, portanto retirar 
Defensores de lá não seria uma boa opção. O Conselheiro Renan registra que não haveria 
ilegalidade para afastar a questão de ordem suscitada pela Conselheira Ana, e conclui 
pelo aspecto prático da questão, acompanhando o entendimento do Presidente do CS. A 
Conselheira Ana, além da ilegalidade relativa ao percentual máximo, ressalta que a 
Capital é o local onde tem mais Defensores Públicos. Que existem núcleos regionais com 
falta de Defensor, a exemplo de Blumenau e Chapecó, que devem ser olhados com 
prioridade. Fazer referida remoção estaria desprestigiando o assistido que é o destinatário 
final. Entende também que, além de inoportuna a abertura de remoção para a Capital , 
também é contrária ao interesse públ ico. Que a DPE deve colocar o interesse dos 
assistidos à frente do interesse pessoal de Membro, que se tem que pensar no assistido 
aonde ele estiver. Aberta a votação da consulta, os Conselheiros foram contrários a 
remoção imediata, porquanto entendem que é adequado aguardar o estudo que est ' 
sendo real izado pela Corregedoria acerca das atribuições dos Ofícios. Votos vencidos do 
Presidente do CS e o Conselheiro Renan. 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 13h30, atendido o quórum deliberativo, foi reaberta a 
reunião, assumindo a presidência dos trabalhos o Conselheiro Ralf Zimmer Junior. 
Preliminarmente, o Conselheiro Tiago pediu a palavra para informar que houve 
comunicado do T JSC ao núcleo reg ional de ltajaí no sentido de que não haveria mais 
cessão da sala usada pelos Membros daquele núcleo. Que tal fato implicaria 
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problemas nas intimações, que estavam sendo entregues na mencionada sala. Ficou 
decidido que deverá ser realizado comunicado de agradecimento pelo empréstimo até 
então do local ao Egrégio Tribunal de Justiça e que, doravante, deverá ser observada 
Resolução do Conselho Nacional de Justiça, que prevê que os processos físicos 
devam ser entregues no local em que está instalada a Defensoria Pública em ltajaí. 
Assim decide o CSDPESC: Item 01 - Dada a palavra ao Conselheiro Djoni, esse 
apresenta redação de inclusão de parágrafo único do artigo 5° do Regimento Interno do 
CSDPE, sob o fundamento de que, sem a inclusão do texto, haveria dubiedade do texto 
do caput. Os Conselheiros votaram pela inclusão da redação do parágrafo único (Art. 5º. 
Parágrafo único. O Defensor Público não eleito mais votado será o primeiro suplente de 
todos os Conselheiros eleitos e os demais não eleitos serão, em ordem decrescente de 
votação, o segundo, terceiro, quarto e quinto suplentes dos Conselheiros eleitos). Dada a 
palavra ao Conselheiro Renan, esse apresenta voto escrito, que, sucintamente, sugere a 
exclusão do artigo 9°, na sua integralidade, bem como seu parágrafo único. Aberta a 
votação, os Conselheiros votaram pela exclusão do inciso IX, do artigo 9° - voto vencido 
do Conselheiro Renan. O artigo 11, que trata das atribuições do CSDPE, teve seu inciso 
Ili mantido, após votação, em que pese a arguição de ilegalidade do referido dispositivo 
por vício de iniciativa da Conselheira Ana. Dada a palavra a Conselheira Ana, essa 
argumenta que o inciso XI, do mesmo artigo, é ilegal, pois a LC 575 apenas prevê a 
possibilidade de destituição do COGER (art. 13, § 2°); além disso, tal situação pode causar 
ruptura institucional na Administração Superior caso o Governador não destitua o DPG, 
ou ainda, pode ensejar pressão por parte do Executivo e sobre os Conselheiros por 
representar pela destituição de DPG. Colocado em votação, os Conselheiros decidiram 
por excluir o inciso, devendo ser renumerado os demais. O então inciso XIII , do mesmo 
artigo, após deliberação e votação dos Conselheiros, foi excluído, devendo ser 
renumerado. Voto dissidente do Conselheiro Renan, que entende pela ilegalidade da 
exclusão do inciso. Resumidamente, os Conselheiros acordaram que não há justificativa 
legal para destituição do Ouvidor Geral, até porque ele estaria sujeito a outras 
penalidades. A LC 575 apenas prevê a possibilidade de destituição do COGER. Nessa 
senda, o Conselheiro Tiago Rummler reg istra que, após estudo, verificou que somente na 
DPE da Bahia há previsão de destituição do cargo de Ouvidor. O Presidente da Classe 
registra, em conformidade com o afirmado pela Conselheira Ana, que a Ouvidoria deve 
ter independência para atuar. Na análise do então inciso XXXVI, a Conselheira Ana argui 
a ilegalidade do dispositivo, no ponto em que permite que qualquer conselheiro "requisite" 
providências para serem cumpridas pelo COGER inerentes a atribuição deste. Afora a 
ingerência sobre o exercício das atribuições do COGER, a ilegalidade está na ausência 
desta "requisição" no art. 16 da LC 575/12, que só dispõe sobre "recomendar" ao COGER 
(inciso XIII) . Colocado em votação, houve empate, tendo o Presidente do CS voto 
diferencial na questão, o qual registra que requisitar é criar hierarquia, que não existe 
entre órgãos da administração superior. Fica decidido pela alteração do verbo "requisitar" 
para "requerer" , bem como a exclusão da parte final do dispositivo. A Conselheira Ana 
registra que deve ser alterada a redação de parte do então inciso XXXIX para melhor 
compreensão. Colocado em votação, ficou decidido pela inclusão "dos seus" onde "dos". 
Na análise do artigo 12, que trata das atribuições do Presidente do Conselho Superior da 
Defensoria Pública, no inciso X, a Conselheira Ana propôs a inclusão de filtro para a 
seleção da pauta. Referido dispositivo deve ser lido com os artigos 13, XVIII, e 33, Ili. 
Colocada em votação, restou assim as redações finais : art. 12, X - "acompanhar a ;;;:;:;;;~r sessõ~ Secretário Executi: o~=antindo a obsewânci: 
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dos prazos regimentais" ; art. 13, XVII I - "encaminhar ao Secretário Executivo, para 
inclusão na pauta em 3 (três) sessões ordinárias, os expedientes, nos termos dos artigos 
26, inciso IV, e 33, inciso Ili" . Registram-se os entendimentos dos Conselheiros Thiago 
Neves e Renan que entendem que não deveria constar no último dispositivo "ordinária". 
No art. 33, a votação foi unânime para modificação do inciso Ili, a fim de constar o 
seguinte: "os exped ientes selecionados pelo Presidente do Conselho Superior". Dada a 
palavra ao Conselheiro Djoni , esse apresentou motivos para permanecer apenas o caput 
do artigo 12, com as devidas alterações, porquanto todo expediente dirigido ao CS deve 
ser distribuído a um relator (inciso 1) , o presidente pode dar ciência dos relatórios da 
Corregedoria Geral ao Conselho Superior, sem necessidade de encaminhamento ao 
Secretário (inciso li), que já consta artigo no RI que trata da questão (inciso 111), repete o 
inciso VI do artigo (inciso IV). Assim , o Conselheiro sugere a inclusão de redação para 
que, uma vez apresentada proposta de sessão no interior, o DPG informe sobre a 
disponibilidade orçamentária. Colocado em votação, assim restou a nova redação: "XII -
apresentar estudo de disponibilidade orçamentária de realização de sessão do Conselho 
fora da Sede". A Conselheira Ana informa da dificuldade de assinatura digital das atas 
através do AD. Os Conselheiros decidiram aprovar a seguinte redação referente ao inciso 
XV, do art. 12: "determinar a abertura da ata da sessão anterior e a efetivação de 
retificações, supressões ou aditamentos no seu texto, de ofício ou mediante requerimento 
de Conselheiro ou do presidente da entidade de classe de maior representatividade dos 
membros da Defensoria Pública do Estado, após deliberação do Conselho, salvo se tais 
providências, bem como a assinatura da data, já houverem sido realizadas". Dada a 
palavra ao Conselheiro Djoni, esse argumentou, no tocante ao inciso XXII, art. 12, que o 
extrato das atas, e não os resumos de decisões, que devem ser publicadas no DOE. Os 
Conselheiros decidiram por aprovar a seguinte redação das alíneas do mencionado 
dispositivo: "Fazer publicar no Diário oficial Eletrônico: a) o extrato das atas; b) as 
resoluções, deliberações, Súmulas e demais atos do Conselho Superior". O Conselheiro 
Djoni justifica a necessidade de alterar o artigo 13, inciso IX, eis que se trata de redação 
específica, mas o caso das promoções pode ser enquadrado no inciso I ou VIII , não 
havendo necessidade de um específico inciso. O inciso poderia ser substituído pela 
atribuição do Conselheiro enquanto Revisor. Os Conselheiros acolheram a proposição do 
Conselheiro Relator, assim restando a redação final do dispositivo: "IX - atuar como 
Revisor, apresentando voto fundamentado por escrito, nos termos deste Regimento 
Interno, nos processos em que seu voto divirja do Conselheiro-Relator, mas tenha 
refletido a opin ião majoritária, desde que haja designação do Presidente". No que tange 
ao inciso XXI, o Conselheiro Djoni sugere a exclusão e renumeração dos demais incisos 
do artigo 13, porquanto o inciso praticamente repete o inciso VI 1. Deliberado e votado, o 
CS decidiu pela exclusão do mencionado dispositivo (XXI), bem como a renumeração dos 
demais incisos. Em consequência da deliberação anterior (exclusão do inciso XXI), o 
Conselheiro Djoni sugere alteração do parágrafo único, porquanto uma vez sendo 
excluído o inciso XXI e renumerados os demais incisos, ele tem que ser excluído do 
parágrafo único. Após votação, os Conselheiros decidiram por excluir o inciso XXI do 
parágrafo único, restando assim a redação: "Apl icam-se ao Presidente da entidade de 
classe de maior representatividade dos membros da Defensoria Pública do Estado as 
atribuições previstas nos incisos 11 1, IV, V, VI , VII , XI, XII , XIII , XIV e XX". A Conselheira 
Ana levanta a questão de se conferir a possibilidade de conceder ao Presidente da 
Associação e ao Ouvidor o direito de vista. O presidente da ADEPESC registrou que o 
presidente da classe deve também ter direito de vista, uma vez que pode registrar em ata, 
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palavras do presidente da associação, uma vez que seria tolher o direito da classe, já que 
o presidente dessa fala em nome daquela. O Presidente do CS endossa o entendimento 
do Conselheiro Tiago Rummler, que é no sentido de que não deve ser possibilitado o 
direito de vista, porquanto poderia representar manobra política; que as questões devem 
chegar maduras nas reuniões do CS para debate. Ainda afirma que só quem vota pode 
pedir vista em outros órgãos. Colocado em votação, os Conselheiros decidiram por alterar 
o artigo 49, a fim de permitir o direito de vista também ao presidente da classe e ao 
Ouvidor, sendo voto vencido o do Conselheiro Tiago Rummler. Redação final : "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 
obrigatoriamente antes do encerramento das discussões, devendo o expediente ser 
reapresentado na primeira sessão ordinária subsequente". O Relator, Conselheiro Dioni, 
apresenta sugestão de texto do inciso VII, art. 15. A Conselheira Ana acrescenta que tal 
dispositivo visa celeridade, pois não precisaria aguardar aprovação expressa para 
proceder a publicação. Colocado em votação, os Conselheiros votaram conforme a 
proponente. Tem-se a redação final: "V II - providenciar a publicação das Resoluções, 
Deliberações, Súmulas e demais atos do Conselho Superior, bem como dos extratos das 
atas no prazo de 1 O (dez) dias após aprovação expressa ou tácita dos respectivos textos". 
O Conselheiro Djoni sugere a exclusão do inciso VII, art. 16, com renumeração dos 
demais incisos, porque o inciso praticamente repete o inciso 1. O CS votou pela exclusão 
e renumeração. No art. 32 , parágrafo primeiro, a Conselheira Ana sugere a inserção de 
quórum qualificado no inciso V para remoção compulsória, porquanto, do contrário, 
reduziria direitos contra expressa disposição da LC 575/2012, art. 13, em que consta 
maioria qualificada (2/3) e não simples. Além disso, tal dispositivo poderia ensejar 
questionamentos judiciais. Colocado em votação, os Conselheiros por maioria decidiram 
pela alteração, restando assim a redação: "Art. 32. § 1 º. Exige-se maioria qualificada dos 
Conselheiros para: V - decidir sobre remoção compulsória de Defensor Público". Votos 
vencidos dos Conselheiros Thiago Neves e Renan, que justificam seus votos sob 
argumento de que a leitura do dispositivo deve ser no viés constitucional. A Conselheira 
Ana sugere alteração no texto do artigo 45. Foi deliberado e decido pela exclusão do 
Presidente do CS do sorteio , eis que esse sempre deverá votar por último. Redação final : 
"Art. 45. A Ordem do Dia compreenderá o sorteio da ordem de votação dos Conselheiros 
na sessão, com exceção do Presidente do Conselho, bem como as discussões e votações 
a respeito dos itens constantes da pauta de convocação da sessão" . O Conselheiro Djoni 
sugere alteração do art. 54, porquanto em determinadas hipóteses de urgência, o 
Conselho pode definir que determinadas providências sejam tomadas logo após a sessão, 
e não somente no dia seguinte. Os Conselheiros votaram pela alteração. Redação final: 
"Salvo determinação contrária , no dia útil subsequente ao da sessão, o Secretário 
Executivo providenciará a expedição dos ofícios e o cumprimento das decisões do 
Conselho Superior". Do mesmo artigo, o Conselheiro Djoni sugere, no tocante ao 
parágrafo primeiro, que a ata é que deve ser publicada: o resumo basta ser enviado por 
~-mail aos Defensores e servidores . Os_ Consel~ei_ros decidira1;1_ por apro~ar a alteraç~o: 

· § 1 °. O Extrato da ata, no qual constarao, por topIcos, as matenas apreciadas, votaçoes 
realizadas e decisões tomadas - ressalvadas as hipóteses de sigilo-, será encaminhado, 
por correio eletrônico funcional, para ciência dos Defensores Públicos e servidores da 
Defensoria Pública do Estado". Sob a justificativa de que a inclusão do § 2º, do art. 56, 
facilitará a pesquisa e a leitura das Resoluções modificadas, o Conselheiro Djoni 
apresenta nova redação do parágrafo em apreço, o qual foi deliberado e votado pela 
inclusão pelos Conselheiros. NR: "§ 2°. Salvo decisão contrária do Conselho, as 
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Resoluções alteradas por Deliberações serão republicadas, com a numeração original, 
em versão consolidada , a qual incorporará as modificações promovidas". Por fim, ficou 
deliberado que caberá ao Conselheiro Djoni fazer a consolidação para posterior 
publicação da Resolução. O Presidente do CS agradece a todos pelo debate que 
enriquece as reun iões do CSDPE. Item 02 - O Presidente do CS determinou vista coletiva 
referente ao Regimento Interno da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina. O 
Conselheiro Ronaldo, desde logo, propõe que seja realizada uma consolidação ao invés 
de várias minutas, que ficará ao encargo da Conselheira Ana. Para agilizar os trabalhos, 
ficou deliberado que os Conselheiros deverão encaminhar ao e-mail do Conselho Superior 
as propostas de alteração de dispositivos até o dia vinte e cinco (25) de novembro de 
2016. Item 03 - Dada a palavra ao Conselheiro Ronaldo, esse informa que, quanto à 
Resolução que dispõe sobre o estágio probatório dos servidores, foram tomadas duas 
providências: primeiro quanto à consolidação do tema da avaliação que alterou o prazo 
para semestral e quanto a avaliação e consenso. Além disso, a COGER analisou a 
progressão funcional dos servidores, e sugere que seja realizada Resolução própria. 
Colocado em votação, os Conselheiros decidiram por aprovar a minuta em anexo. O 
Conselheiro Renan registra preocupação com a expressão "vinculação hierárquica", eis 
que não há nenhuma disposição normativa definindo o conceito. O Conselheiro Ronaldo 
informa que o Regimento Interno da DPE vai definir o assunto. A fim de otimizar os 
trabalhos, passou-se a anál ise do Item 05 - Passada a palavra ao relator, Conselheiro 
Renan, esse justifica a alteração do artigo 5°, VI , da Resolução do CSDPE 21/2014, que 
dispõe sobre os programas de estágio e de serviço voluntário da Defensoria Pública do 
Estado. Sugere que haja alteração no dispositivo a fim de permitir que o estágio seja 
realizado até a colação de grau do estagiário. Foi deliberado pelos Conselheiros que 
caberá à gerente da GEPES verificar a possibi lidade de alteração com o contrato do CIEE 
no seguinte sentido: verif icar a possibilidade de elastecer o contrato dos estagiários até a 
véspera de colação de grau, desde que não haja reflexos econômicos. O assunto deverá 
retornar na próxima sessão. Encerrado os assuntos sem sigilo, o presidente do Conselho 
fez os agradecimentos de costume, e determinou que fosse encerrada a gravação, mas 
antes passou a palavra ao Conselheiro Ronaldo, que faz registro sobre os procedimentos 
que estão em análise sob seu encargo, sem prazo, como a revisão da Resolução das 
diárias, que está em estudo com a GEFIC, e a revisão criminal, que também continua em 
estudo. Item 04 - Colocado em votação, por sete votos contra um, os Conselheiros 
decidiram conhecer o recurso, mas negaram seu provimento pelos mesmos fundamentos 
já aduzidos pelo Presidente na decisão que indeferiu a juntada de documento. Os /2/r1 
Conselheiros decidiram por aprovar as Atas das Reuniões Ordinárias nº 62 e 63 do r t1( , \ 
CSDPE, sendo que em relação àquela (62), deve haver correção do item 09 - onde 
se lê: "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 anal isada 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°: "§ 
1 °. Em caso de interesse público, o Defensor Público-Geral poderá, em decisão 
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fundamentada, prorrogar o início do prazo de trânsito, mantendo o Defensor Público no 
ofício de origem, assegurado recurso administrativo, no prazo de 5 (cinco) dias contados 
da ciência da decisão, ao Conselho Superior, que julgará o recurso na primeira sessão 
desimpedida", leia-se: "O Presidente da Associação consigna que deveria ser realizada 
alteração da ressalva. No artigo 13, houve sugestão de inserção de dispositivo no sentido 
de 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. Assim , no artigo 13, caput, a 
emenda apresentada pela Conselheira Ana, fo i 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". Por 
sua vez, o § 1° do artigo 13 foi alterado para a seguinte redação, renumerando-se o 
parágrafo único para§ 2°: "§ 1°. Em caso de interesse público, o Defensor Público-Geral 
poderá, em decisão fundamentada, prorrogar o in ício do prazo de trânsito , mantendo o 
Defensor Público no ofício de origem, assegurado recurso administrativo, no prazo de 5 
(cinco) dias contados da ciência da decisão, ao Conselho Superior, que julgará o recurso 
na primeira sessão desimpedida". Nada mais havendo a ser discutido, mandou o 
Presid nte que fosse lavrada a presente ata, ue vai assinada por mim, 

,\f\ Luciana Mentz (técnica ministra· a) e pelos abaixo nominados. 
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