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Ata da 112ª Sessão do Conselho Superior da Defensoria Pública Extraordinária – 2020
(ATA 112 – 1-1)

Aos dez dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, às 13h32, reuniram-se no 
Gabinete da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina - CNPJ n° 
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, a Conselheira nata, Ana Carolina Dihl Cavalin, Defensora 
Pública-Geral; o Conselheiro nato, João Joffily Coutinho, Subdefensor Público-Geral; o 
Conselheiro nato, Thiago Burlani Neves, Corregedor-Geral; a Conselheira eleita Dayana 
Luz, Defensora Pública; o Conselheiro eleito Renê Beckmann Johann Junior, Defensor 
Público; a Conselheira eleita Gabriela Souza Cotrim, Defensora Pública; o Defensor 
Público Jorge Calil Canut Neto, Defensor Público e o Presidente da Associação de 
Defensores Públicos do Estado de Santa Catarina, Ralf Guimarães Zimmer Junior, 
Defensor Público. O Conselheiro Renan Soares de Souza encontra-se presente por 
videoconferência. Atendido o quórum de instalação e deliberativo, foi aberta a reunião, 
assumindo a presidência dos trabalhos a Conselheira nata, Ana Carolina Dihl Cavalin, 
que convidou a mim, Soraya Heidenreich Schmitt, para secretariar a reunião, a qual tem 
por objeto a pauta constante no tópico II.5.
I. PRELIMINARES (ART. 38 E 44 RICS)
I.1 Comunicação para assinatura eletrônica das Atas da 109ª e 110ª Sessões 
Ordinárias.
I.2 Informe dos expedientes distribuídos: não houveram.
I.3 Comunicações: não houveram.
II. DELIBERAÇÕES ITENS PAUTADOS
II.1 ORDEM DO DIA: Atendido o quórum deliberativo, foi aberta a sessão, assumindo a 
presidência dos trabalhos a Conselheira nata Ana Carolina Dihl Cavalin, Defensora 
Pública-Geral, e após as congratulações de praxe, concedeu a palavra ao Presidente da 
Entidade de Classe, em razão da realização da assembleia associativa na data de ontem 
(9). O Conselheiro Jorge fez uso da palavra e saudou os Membros presentes na sessão 
e teceu alguns comentários a respeito do momento político e econômico da Instituição, 
mormente em relação à suspensão da IUVP. Após, a Presidente do Conselho Superior, 
realizou o sorteio, sendo a ordem dos votos: Conselheira Gabriela, Conselheira Dayana, 
Conselheiro Jorge, Conselheiro Renan, Conselheiro João, Conselheiro Renê e
Conselheiro Thiago. Dispensada a leitura da ordem do dia.  
II.2 PEDIDO DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE MATÉRIA NÃO PAUTADA OU 
URGENTE (ART. 58, § 1º, I, RICS): A Conselheira Gabriela suscitou a discussão e 
votação de matéria não incluída em pauta e regime de urgência em relação ao
Expediente 001-2020, sob o fundamento que este é conexo ao Expediente 049-2019 
(item 2), trazendo as razões do pleito no relatório escrito constante no expediente.
QUESTÃO DE ORDEM: A Conselheira Ana suscita questão de ordem em relação ao 
reconhecimento da conexão do Expediente 001-2020 e o Expediente 049-2019, iniciada 
a discussão e aberta a votação, o Conselho Superior por 6 votos contra 2, vencidos os 
Conselheiros João e Ana, reconheceu a conexão do Expediente 001-2020 e Expediente 
048-2019. A Presidente do Conselho Superior, em razão do reconhecimento da conexão, 
redistribuiu o Expediente 001-2020 para relatoria do Conselheiro Renan, bem como a 
sua inclusão na pauta para deliberação em conjunto com o Expediente 049-2019 (item 
2). 
II.3 AVOCAÇÃO DE EXPEDIENTE (ART. 58, § 1º II, RICS): Não houve.
II.4. PEDIDOS DE INVERSÃO DE PAUTA (ART. 58, § 1º III, RICS): Não houve.
II.5 INÍCIO DA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
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ITEM EXP. REQUERENTE ASSUNTO RELATOR

1 048-19 Valentim Hodecker 
Junior

DPE 865-2019 –
Regulamentação da IUVP 
no âmbito da DPESC 
diversa do Executivo

Jorge Calil Canut 
Neto

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: A Conselheira Ana, na qualidade de Defensora Pública-
Geral, preliminarmente pediu a palavra para trazer informações a respeito do cenário
político, das atividades e da posição da Administração Superior no que diz respeito à
IUVP. O Conselheiro João, na qualidade de Subdefensor Público-Geral, também teceu 
comentários iniciais sobre a matéria. O Conselheiro Jorge relatou o expediente. A 
Presidente do Conselho Superior concedeu a palavra por 5 (cinco) minutos ao Defensor 
Público, André Luiz de Souza Araújo, representado por sua procuradora, a Defensora
Pública Substituta Vanessa Moritz Luz, cuja procuração acompanha essa ata e será
acostada ao expediente, nos seguintes termos: “Peço vênia para expor minhas 
considerações em relação aos expedientes n. 48-49 de 2019: No tocante à 
regulamentação da gratificação IUVP, entendemos que deve ser a mesma 
regulamentada por esse Conselho, uma vez que os Defensores Públicos devem ser
indenizados pelo seus deslocamentos no exercício de suas atividades externas. Ainda
que tenha havido envio de recente PL ao legislativo, entendo que o mesmo não
representa qualquer compensação efetiva pela perda da verba indenizatória, em
especial, para os defensores na atividade fim, uma vez que o conteúdo da norma é de 
aberto e ainda de eficácia contida, não resolvendo a situação premente e imediata da 
remuneração dos Defensores decotada em cerca de 30 %. No tocante à suspensão das 
atividades (cooperação, conflitância e custódias), caso não haja regulamentação pelo
Conselho da verba, há necessidade de suspensão não só dessas atividades, como 
também das atividades externas, uma vez que a dita verba possui , nitidamente,
também, fim remuneratório, sendo injustificável tal supressão sem qualquer
compensação por parte do Estado , justamente, porque a verba foi estendida dos
Procuradores do Estado e esses receberem aumento administrativamente , sem que a 
mesma compensação fosse dada os Defensores. Por fim, entendo que é inadmissível 
que continuemos, ante tal fato, a exercer, nossas atividades em sua plenitudes, uma vez
que houve diversos incrementos em nossas atribuições nos últimos anos para justificar 
ou pleitear o recebimento de tal verba.” Iniciada a discussão e aberta a votação, o
Conselho Superior, por 6 votos a 2, vencidos os Conselheiros Jorge e Renan, decidiu 
por não editar normativa interna para regulamentar a IUVP, por conveniência e 
oportunidade. O relator propõe a edição da seguinte manifestação: “O Conselho Superior 
manifesta que a realização dos atos externos que demanda deslocamento pelos
Defensores Públicos se dará de forma facultativa, até a implementação de
regulamentação que indenize o uso do veículo próprio já prevista em lei ou até o
fornecimento de frota de veículos com motorista.” Iniciada a discussão e aberta a 
votação, o Conselho Superior, por 6 votos a 2, vencidos os Conselheiros Jorge e Dayana, 
pela não edição da manifestação proposta.

ORDEM DE DELIBERAÇÃO: 1ª

ITEM EXP. REQUERENTE ASSUNTO RELATOR

2 049-19 ADEPESC DPE 870-2019 –
Suspensão das 

Renan Soares de 
Souza
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cooperações, da 
realização de custódias 
em fim de semana, das 
colidências e conflitâncias

001-2020
Defensores 
Públicos 
Substitutos

DPE 006-2020 -
Limitação de atribuição 
dos Defensores Públicos 
Substitutos – CONEXO 
ao Expediente 049-2019 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: O Conselheiro Renan relatou os expedientes. Iniciada a
discussão e aberta a votação. A Presidente do Conselho Superior concedeu a palavra
ao Defensor Público Substituto, Pedro Ramos Lyra da Silva, que se manifestará em
nome dos membros que solicitaram a palavra no Expediente 001-2020, a saber, os 
Defensores Públicos Substitutos Ana Paula Berlatto Fao Fischer, Vanessa Moritz Luz,
Julia Gimenes Pedrollo, Thiago Simões Vieira de Souza, Bruna Guzzatti de Barros e
Tauser Ximenes Farias), com a manifestação escrita sendo juntada no respectivo
expediente. Iniciada a discussão, o Conselheiro Relator encaminha a votação nos termos
do seu voto escrito, juntado ao Expediente 049-2019, no que diz respeito ao Expediente 
001-2020, o Conselheiro Relator encaminha a votação nos termos sugeridos pelos
Defensores Públicos Substitutos “os atos determinativos das(os) Defensoras(es)
Públicas(os) Substitutas(os) ficam limitados a uma substituição integral ou a uma
substituição remota e uma substituição remota para atos urgentes”. O Presidente da 
ADEPESC se ausentou da sessão, assumindo seu lugar o seu Vice-Presidente, Tauser 
Ximenes Farias. A Conselheira Ana propôs que a análise dos institutos se deem de forma 
isolada, iniciada a discussão e aberta a votação, o Conselho Superior, por unanimidade,
entende pela análise individual de cada instituto. Iniciada a discussão a respeito do 
instituto da cooperação, aberta a votação, o Conselho Superior por 5 votos a 3, vencidos 
os Conselheiros João, Thiago e Ana, pela extinção da cooperação. O Conselheiro 
Renê pediu para constar em ata que fundamenta o seu voto quanto à extinção da
cooperação no princípio da legalidade, conforme fundamentos previamente detalhados
no Expediente CSDPESC 65/2018, sem qualquer relação com a manutenção ou não da
IUVP. Após, o Conselheiro Renê traz proposta de alteração da Resolução 63/2016, para
alterar a redação do artigo 7º e para incluir o artigo 12. Aberta a votação, o Conselho
Superior, por 5 votos a 3, vencidos os Conselheiros João, Thiago e Ana, aprovou os 
termos da proposta do Conselheiro Renê, nos seguintes termos: “Art. 7º. Nos períodos 
de férias, licenças e demais afastamentos, os/as Defensores/as Públicos/as titulares 
serão substituídos por Defensores/as Públicos/as Substitutos/as, de acordo com os atos
determinativos expedidos conforme Resolução CSDPESC 92/2018 ou outra que lhe
venha a substituir. Art. 12. Ficam excluídas do anexo da Resolução CSDPESC 63/2016
as atribuições das Defensorias Públicas referentes à cooperação.” O Conselheiro Renan
precisou se ausentar por razão médicas. O Conselheiro Thiago, na qualidade de 
Corregedor-Geral, requereu o prazo de 5 (cinco) dias para que as alterações entrem em
vigor. O Conselho Superior, por unanimidade, decidiu que a deliberação entrará em vigor 
após 5 (cinco) dias da sua publicação. Iniciada a discussão do Expediente 001/2020,
aberta a votação, o Conselho Superior, por unanimidade, aprovou a limitação de
atribuições dos Defensores Públicos Substitutos conforme o encaminhamento do
Conselheiro relator, editando-se manifestação. O Conselheiro Renê propõe acrescer à
redação da manifestação para incluir a expressão “até que o Conselho Superior delibere
sobre a reforma da resolução 92/2018, (...)”. Iniciada a discussão e aberta a votação, o
Conselho Superior, por 5 votos a 3, vencidos os Conselheiros Gabriela Jorge e Thiago,
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pela aprovação da inclusão proposta pelo Conselheiro Renê, com o texto final da 
manifestação nos seguintes termos: “Até que o Conselho Superior delibere sobre a 
reforma da resolução 92/2018, os atos determinativos dos Defensores Públicos
Substitutos ficam limitados a uma substituição integral ou a uma substituição remota e
uma substituição remota para atos urgentes.”. Iniciada a discussão a respeito do instituto
da conflitância, a Conselheira Gabriela pediu vista em mesa. O Conselheiro Renan 
retornou à sessão, por videoconferência. Retomada a discussão e aberta a votação, o 
Conselho Superior, por 5 votos a 3, vencidos os Conselheiros João, Thiago e Ana,
decidiu pela suspensão do instituto da conflitância, ressalvado o entendimento da
Conselheira Dayana que votou pela extinção do instituto e, subsidiariamente, pela
suspensão da conflitância, editando manifestação. A Conselheira Ana propõe que se 
mantenha a atuação conflitante nas Defensorias Públicas que versem sobre a mesma
área de atuação e em que figurem assistidos em partes opostas, aberta a votação, o
Conselheiro Superior, por 4 votos a 3, vencidos os Conselheiros Gabriela, Dayana e 
Jorge, aprovou a proposta intermediária, editando a seguinte manifestação: “O Conselho 
Superior decide pela suspensão da atuação conflitante prevista no art. 6º da Resolução
CSDPESC nº 63/2016, excetuados os processos que versem sobre a mesma área de
atuação e em que figurem dois assistidos em polos opostos.”. Em razão da aprovação 
da manifestação, os Conselheiros Gabriela, Dayana e Jorge, por entenderem que há
violação à isonomia dos membros, alteram seus votos em relação à suspensão da 
conflitância. Considerando a alteração dos votos, retorna-se à votação da questão
principal (suspensão do instituto da conflitância), o Conselho Superior, por 6 votos a 2, 
vencidos os Conselheiros Renê e Renan, decidiu pela manutenção do instituto da
conflitância. Iniciada a discussão em relação à suspensão das audiências de custódia
nos finais de semana, aberta a votação, o Conselho Superior, por 5 votos a 3, vencidos
os Conselheiros Dayana, Jorge e Renan, decidiu pela manutenção das audiências de
custódia nos finais de semana.
ORDEM DE DELIBERAÇÃO: 3ª
III. OUTROS ASSUNTOS (ART. 44, VII, RICS):
IV. OCORRÊNCIAS: Não houve.

V. EXTRA-PAUTA: Não houve.
A Presidente do Conselho Superior agradeceu a presença de todos, dando por 
encerrada a sessão às 19h20. Nada mais havendo a ser discutido, mandou a Presidente 
do Conselho Superior que fosse lavrada a presente ata, que vai assinada por mim, 
_____________Soraya Heidenreich Schmitt (Secretária Executiva do Conselho 
Superior) e pelos abaixo nominados.

Ana Carolina Dihl Cavalin
Presidente do Conselho Superior 

João Joffily Coutinho
Conselheiro

Thiago Burlani Neves
Conselheiro 

ANA CAROLINA DIHL 
CAVALIN:006282979
39
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RFB, ou=ARCIASC, ou=RFB e-CPF A3, cn=ANA 
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Dayana Luz
                      Conselheira

       
Renê Beckmann Johann Junior      

Conselheiro

Gabriela Souza Cotrim
Conselheira 

        

             Jorge Calil Canut Neto       
            Conselheiro

        Renan Soares de Souza Ralf Guimarães Zimmer Junior
                      Conselheiro Presidente da ADEPESC

               

           Tauser Ximenes Farias
       Vice-Presidente da ADEPESC
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAUSER XIMENES 
FARIAS:01978105
517

Assinado de forma digital por TAUSER 
XIMENES FARIAS:01978105517 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da 
Receita Federal do Brasil - RFB, 
ou=ARCIASC, ou=RFB e-CPF A3, 
cn=TAUSER XIMENES FARIAS:01978105517 
Dados: 2020.02.05 11:48:03 -03'00'

JORGE CALIL 
CANUT 
NETO:0570573068
3

Assinado de forma digital por JORGE 
CALIL CANUT NETO:05705730683 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, 
ou=Secretaria da Receita Federal do 
Brasil - RFB, ou=ARCORREIOS, 
ou=RFB e-CPF A3, cn=JORGE CALIL 
CANUT NETO:05705730683 
Dados: 2020.02.05 14:35:21 -03'00'




		2020-02-17T12:23:17-0300
	THIAGO BURLANI NEVES:00332010058


		2020-02-17T13:33:44-0300
	RENE BECKMANN JOHANN JUNIOR:01833896033


		2020-02-17T16:43:56-0300
	GABRIELA SOUZA COTRIM:02473881570


		2020-02-21T15:30:13-0300
	RENAN SOARES DE SOUZA:00735048070


		2020-02-21T17:19:24-0300
	JOAO JOFFILY COUTINHO:09111424796


		2020-03-02T17:42:08-0300
	DAYANA LUZ:00707735998




