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Ata da 113ª Sessão do Conselho Superior da Defensoria Pública Ordinária – 2020
(ATA 113 – 1–2)

Aos sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, às 13h19, 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, o Conselheiro nato, João Joffily Coutinho, Defensor 
Público-Geral; o Conselheiro nato, Anderson Oliveira Euriques, Subdefensor Público-
Geral; o Conselheiro nato, Thiago Burlani Neves, Corregedor-Geral; a Conselheira eleita 
Dayana Luz, Defensora Pública; o Conselheiro eleito Jorge Calil Canut Neto, Defensor 
Público; o Conselheiro eleito Renan Soares de Souza, Defensor Público; o Conselheiro 
eleito Roger Rasador de Oliveira, Defensor Público (em razão de licença de Conselheiro 
titular); o Conselheiro eleito Valentim Hodecker Junior, Defensor Público (em razão de 
folga da Conselheira titular) e  o Presidente da Associação de Defensores Públicos do 
Estado de Santa Catarina, Tauser Ximenes Farias, Defensor Público. Ausentes o 
Conselheiro Renê Beckmann Johann Junior que se encontra de licença e a Conselheira 
Gabriela Souza Cotrim que se encontra usufruindo folga. Atendido o quórum de 
instalação e deliberativo, foi aberta a reunião, assumindo a presidência dos trabalhos o 
Conselheiro nato, João Joffily Coutinho, que convidou a mim, Soraya Heidenreich 
Schmitt, para secretariar a sessão, 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 a 111ª Sessões 
Ordinárias e da 112ª Sessão Extraordinária.
I.2 Informe dos expedientes distribuídos: efetuado pelo Conselheiro João.
I.3 Comunicações: O Conselheiro João efetuou as comunicações e informes das 
atividades desenvolvidas no último mês pela Administração. Os Conselheiros Jorge e 
Roger informaram as atividades administrativas relacionadas aos Núcleos Regionais de 
Blumenau e São Lourenço do Oeste, respectivamente. Os Conselheiros Renan e 
Dayana deram boas-vindas ao Conselheiro Anderson, na assunção do cargo de 
Subdefensor Público-Geral. O Conselheiro Anderson agradeceu às congratulações e 
cumprimentou os demais Conselheiros presentes. O Presidente da ADEPESC 
agradeceu as boas-vindas e cumprimentou os presentes.
II. DELIBERAÇÕES ITENS PAUTADOS
II.1 PALAVRA ABERTA (art. 56, RICS): O estagiário Edson Mendes de Oliveira Filho 
requereu o uso da palavra aberta, em petição escrita protocolada em 06/02/2020 no 
Gabinete da Defensoria Pública-Geral. O Presidente do Conselho Superior concedeu o
uso da palavra aberta ao requerente por 5 (cinco) minutos.
II.2 ORDEM DO DIA: Atendido o quórum deliberativo, foi aberta a sessão, assumindo a 
presidência dos trabalhos o Conselheiro nato, João Joffily Coutinho, Defensor Público-
Geral, e após as congratulações de praxe, realizou o sorteio, sendo a ordem dos votos: 
Conselheiro Valentim, Conselheiro Jorge, Conselheiro Thiago, Conselheiro Anderson, 
Conselheiro Renan, Conselheiro Roger e Conselheira Dayana. Dispensada a leitura da 
ordem do dia.  
II.3 PEDIDO DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE MATÉRIA NÃO PAUTADA OU 
URGENTE (ART. 58, § 1º, I, RICS): O Conselheiro Renan suscitou a inclusão em pauta 
e o regime de urgência para o Expediente 004-2020: iniciada a discussão e aberta a 
votação, o Conselho Superior por unanimidade incluiu em pauta e aprovou o regime de 
urgência no Expediente 004/2019. O Conselheiro Roger suscitou o regime de urgência 
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para o Expediente 095/2018: iniciada a discussão e aberta a votação, o Conselho 
Superior por unanimidade aprovou o regime de urgência no Expediente 095/2018.
e nos Itens III.2 e III.3. 

II.4 AVOCAÇÃO DE EXPEDIENTE (ART. 58, § 1º II, RICS): Não houve.
II.5 PEDIDOS DE INVERSÃO DE PAUTA (ART. 58, § 1º III, RICS): Não houve.
II.6 INÍCIO DA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:

ITEM EXP. REQUERENTE ASSUNTO RELATOR

1 042-2019 Membro(a) ou 
Servidor(a)

DPE 822-2019 – Recurso 
Admin. Sindicância 
Acusatória 25-2018

Renan Soares de 
Souza

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: Ata sigilosa (ATA 113-2-2).
ORDEM DE DELIBERAÇÃO: 1ª

2 095-2018 Roger Rasador 
de Oliveira

Alteração da Resolução 
21/14 – Estágio de 
Estudantes

Jorge Calil Canut 
Neto

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: Em razão do adiantado da hora, o Conselheiro Thiago 
propôs a edição de manifestação autorizando a Defensoria Pública-Geral a iniciar o 
credenciamento dos estagiários na forma da lei até a regulamentação da matéria por 
resolução. O Conselho Superior, por unanimidade, decidiu emitir manifestação para
autorizar a Defensoria Pública-Geral efetuar o credenciamento dos estagiários, na forma 
da lei, até que a matéria seja regulamentada por resolução e tornar válidos os processos
seletivos de estagiários em andamento até o final do primeiro semestre do corrente ano,
devendo a matéria retornar na próxima sessão.
ORDEM DE DELIBERAÇÃO: 3ª

3 044-2019
Michele do 
Carmo 
Lamaison

DPE 680-2019 - Recurso 
Adm. CA nº 008-2019

Gabriela Souza 
Cotrim

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: O Conselho Superior decidiu pela retirada de pauta, em
razão do adiantado da hora. Ausentes os Conselheiros Renan e Dayana.
ORDEM DE DELIBERAÇÃO: 4ª

4 066-2019 João Joffily 
Coutinho

DPE 1068/2019 -
Proposta de alteração da 
Resolução CSDPESC nº 
100-2019, regras 
relativas ao abono para 
comparecimento às 
consultas médicas 

Anderson de 
Oliveira Euriques

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: O Conselho Superior decidiu pela retirada de pauta, em
razão do adiantado da hora.
ORDEM DE DELIBERAÇÃO: 5ª

5 032-2019 DCI – Luciana 
Mentz

DPE 617-2019 –
Alteração e/ou 
adequação do art. 22 da 
Res. 101-2019 

Jorge Calil Canut 
Neto
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DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: O Conselho Superior decidiu pela retirada de pauta, em
razão do adiantado da hora.
ORDEM DE DELIBERAÇÃO: 6ª

6 051-2019 Renan Soares 
de Souza

DPE 882-2019 -
Promoção de 
arquivamento PAC nº 
004-2018 - 7ª DP 
Chapecó

Dayana Luz

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: O Conselho Superior decidiu pela retirada de pauta, em
razão do adiantado da hora.
ORDEM DE DELIBERAÇÃO: 7ª

7 052-2019 Diego Torres e 
outros

DPE 883-2019 –
Proposta de alteração da 
Res. 101-2019

Anderson de 
Oliveira Euriques

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: O Conselho Superior decidiu pela retirada de pauta, em
razão do adiantado da hora.
ORDEM DE DELIBERAÇÃO: 8ª

8 004-2020 Renan Soares 
de Souza

DPE 107-2020: Proposta 
de alteração da Res. 99-
2019

Renan Soares de 
Souza

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: O Conselheiro Renan relatou o expediente. O Presidente do
Conselho Superior concedeu a palavra aos Defensores Públicos Diego Torres, Albert
Silva Lima, Sérgio Renato, André Luiz de Souza Araújo e Leonardo Grasel Diniz de
Figueiredo, através da oitiva dos áudios e vídeos encaminhados previamente pelos
respectivos Membros. Em seguida, foi concedida a palavra à Defensora Pública Michele
do Carmo Lamaison por 5 (cinco) minutos. QUESTÃO DE ORDEM: O Conselheiro João
argui em preliminar a incompetência do Conselho Superior em editar texto normativo,
nos moldes do ato proposto pelo Conselheiro requerente, tratando de matéria de gestão
administrativa e financeira. Aberta a discussão a respeito da preliminar suscitada,
iniciada a votação, o Conselho Superior, por 5 votos a 4, vencidos os Conselheiros
Renan, Valentim, Jorge e Dayana, acolheu a preliminar suscitada, acarretando na
rejeição da proposta de alteração da Resolução CSDPESC nº 99/2019. Ausente a
Conselheira Dayana. O Conselheiro Renan solicita o registro em ata de que a Circular
GAB-DPG 002/2020 não foi publicada no Diário Oficial do Estado. O Defensor Público-
Geral, com base no artigo 21, II, RICS, encaminha consulta ao Conselho Superior sobre
a Circular GAB-DPG 001-2020 e 002-2020 editadas para regulamentar os meios
alternativos de locomoção, são os meios adequados e legais para tratar da matéria em 
regime de urgência. Os Conselheiros presentes requereram que suas manifestações a
respeito da consulta fossem registradas em ata. O Conselheiro Valentim se manifesta
nos seguintes termos: “Talvez eu possa me alongar um pouco, porque tem elementos
que eu gostaria de trazer do meu voto, relativo ao mérito do expediente, mas que 
infelizmente na preliminar foi acolhida e eu fui vencido em relação a isso, uma vez que
a gente poderia avançar e deliberar efetivamente, mas de qualquer forma vou fazer 
alguns registros. Evidentemente, assim como todos, não estou satisfeito com a situação 
atual, a gente teve no final do ano a perda da nossa indenização pela utilização de
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veículo próprio, que acabou comprometendo bastante o valor que a gente recebia
mensalmente, não só do valor em si, mas com certeza ninguém utilizava todo aquele
valor simplesmente, houve uma perda também no valor aquisitivo de todos nós, e para
dar uma satisfação às manifestações que estão sendo feitas por alguns colegas, apesar
de não concordar com o mérito de algumas, entendo que é legítima pelo momento que
estamos vivendo, e também penso que a gente tem que socorrer o que alguns colegas, 
Conselheiros ou não, nos procuraram essa semana para tratar do tema, a gente tem que 
agir com um objetivo, tendo em mente sempre onde a gente pretende chegar. Eu
entendo que o objetivo final de todos é reaver aquilo que a gente perdeu, seja de uma
forma ou de outra, seja pelo restabelecimento da IUVP, seja pela progressão do 
subsídio, seja lá o que for, acho que esse é o objetivo final que estamos buscando. Não 
é, evidentemente, algo periférico, é o valor da indenização em si, o problema real, que é
colocado, inclusive, se não por todos, mas por quase todos que se manifestaram aqui 
sobre o tema, é tratar dessa perda remuneratória que a gente teve. Eu não vejo,
sinceramente, como a gente vai atingir esse objetivo, por esses meios que a gente está 
discutindo, se vai ser por táxi, garupa, uber, enfim, acho que a questão é um pouco mais 
ampla, que, no meu ponto de ver, não vai influir em nada no restabelecimento da IUVP,
no máximo o que a gente vai conseguir no final é o que já está sendo feito com a
contratação de serviços de transporte para retomarmos as atividades com uma certa
tranquilidade. Eu pessoalmente, para esse Conselho experiente, entendo que a melhor
solução seria que este Conselho regulamentasse internamente, pois o que nós temos
hoje é uma IUVP por quilômetro rodado ou o ressarcimento pelo custo do combustível e 
acho que este Conselho tem condições de normatizar muito melhor do que nós temos
hoje, evidentemente, talvez não chegamos não valor que a gente tinha hoje, mas por
valor que pudesse restabelecer minimamente parte daquilo que a gente acabou 
perdendo. Fui vencido aqui, enfim, diante desse cenário, até entendo o que nos foi
colocado, a IUVP, e a questão da judicialização etc., que há uma diferença entre as
Defensorias. E sobre a questão aqui posta hoje que é objeto da minha declaração, eu
entendo que de fato, para a Defensoria, não seria a melhor solução a longo prazo, até 
eu coloquei pro João,  essa semana aqui, se fosse para ser a regra daqui pra frente, mas
como algo provisório e emergencial, não vejo outra possibilidade que poderia ser feita, 
com a perda da indenização em dezembro  e em janeiro começou a vir em bloco os
pedidos de descadastramentos de veículos, e que de um dia pro outro a gente sabe que
não tem como  comprar frota, contrata motorista etc, o que seria o plano ideal. Então eu
acho que a solução que nos foi colocada foi razoável, editada a título precário, se a 
pessoa usar seu próprio carro mediante o ressarcimento daquele valor irrisório, mas teria 
essa possibilidade, se não fazer a contratação de táxi, uber e afins, mediante
ressarcimento. Não vejo nenhuma irrazoabilidade, até porque a situação é singular 
porque a gente sabe que tem dias que existem um ou mais deslocamentos mais
prolongados, como ir para o presídio ou fazer diligência mais afastada, mas no dia-a-dia,
digamos o feijão com arroz seria ir da Defensoria para o Fórum, ida e volta, e nos foi 
colocado que a maioria dos Núcleos são muito próximos, no máximo 2 ou 3 quilômetros 
dos Fóruns, então não seria se forçar a valores exorbitantes, não vejo nenhuma
hipóteses de irrazoabilidade. A questão da legalidade, a própria decisão do TCE é muito 
clara, aos gestores fazerem a título de ressarcimento, não fala de adiantamento, mas de
ressarcimento, se tem um gasto para depois ser reembolsado. Então, essa questão que
o Defensor tem que antecipar para depois ser ressarcido, evidentemente, que eu poderia
tirar do meu bolso e ficar no prejuízo, mas tendo o ressarcimento posterior, não vejo
problema, tanto que a IUVP é assim, a gente usa o carro, bota gasolina, paga o seguro,
para no final do mês receber a indenização, não recebe adiantado, mas logo depois,
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tanto que em férias, ou qualquer afastamento, não é descontado nesse mês, mas no
mês posterior, não é um adiantamento. Vejo, portanto, ilegalidade na questão de se 
antecipar e, embora não seja o objeto, mas já entrando na questão do procedimento 
disciplinar, acho que é uma questão que tem que ser analisada caso a caso, não vejo
como a gente ter uma norma ampla, até porque têm Núcleos que são muito próximos 
dos Fóruns e que não necessitam de um meio de locomoção através de veículos, tem 
que se analisar caso a caso e, evidente, por exemplo, como foi colocado lá que é muito
burocrático a Circular 002 que tem que pegar nota, é claro que uma situação é você não
vai na audiência porque ele chamou o táxi e o táxi disse que não tem nota e ele não pode 
pegar o táxi, justificativa mais do que razoável para se desincumbir de ir, diferente de
simplesmente não fazer nada , porque não quer pegar táxi. Enfim, eu entendo 
pessoalmente, explicando aqui que cada um tem suas razões e escolhe o porquê que
não foi na audiência, mas eu entendo que o comparecimento aos atos é obrigação legal,
decorre da Lei Complementar 80, art. 129, inciso V: ‘São deveres dos membros da
Defensoria Pública dos Estados: atender ao expediente forense e participar dos atos
judiciais, quando for obrigatória a sua presença’ ou seja, nem teríamos legitimidade para
dizer que o Defensor não precisa ir, a gente não é Congressista para alterar uma lei
complementar federal, se ela diz pela obrigação, o que a gente pode, eventualmente, é, 
como coloquei, em situações pontuais e que se justifica se ocorreu um fato
superveniente ou uma situação de força maior que impediria, não se puniria esse
Defensor Público, mas dizer que ele não precisa ir na audiência, não teríamos sequer
legitimidade para isso e como coloquei, ainda que a título precário, houve a
disponibilização de um meio para se ir para a audiência, então não vejo a ilegalidade do
ato, a questão disciplinar se analisa caso a caso.” Ausente o Conselheiro Jorge. O
Conselheiro Thiago se manifesta nos seguintes termos: “Excelentíssimo Defensor
Público-Geral. Eu entendo que a Circular nº 002, de 2020, ela constitui os meios
adequados para a situação excepcional que surgiu; está de acordo com o entendimento 
do tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina a respeito do tema e, em razão disso,
não vejo nenhuma inadequação no meio adotado por Vossa Excelência.” O Conselheiro 
Anderson se manifesta nos seguintes termos: “Excelentíssimo defensor Público-Geral, 
colegas Conselheiros, diante dessa situação, na época a Administração Superior tinha 
que dar um meio que fosse possível para não ter que deflagrar procedimento licitatório,
até mesmo uma dispensa de licitação na época não seria tão rápida, foi o meio que a
Administração Superior achou que seria mais adequado para possibilitar o ressarcimento
de eventual despesa do Defensor. Em momento algum, passou pela cabeça que a
suspensão da IUVP seria uma medida definitiva, tanto que foi deflagrado procedimento
de dispensa de licitação para contratação do serviço, não vislumbro nenhum tipo de 
ilegalidade, foram citados vários respaldos jurídicos para edição da norma. A situação 
de cada Defensor que não foi, o motivo porque não foi, acho que isso eventualmente vai
ser discutido no caso concreto, se de fato aparecer isso, não adianta ficar discutindo algo
que nem vai chegar ao nosso conhecimento e não vamos deliberar sobre isso. Então,
em razão desses motivos, foi uma situação emergencial, foi uma situação para suprir
uma lacuna e que a gente precisava dar alguma alternativa, se era melhor, ou se não 
era, se foi ou não foi, isso é uma questão que vai da subjetividade de cada um, como eu,
que entendo como legal, e a interpretação que a gente teve na época de que era uma
faculdade usar esse servido, entendo pela legalidade da Circular 002.” Ausente o
Conselheiro Renan. O Conselheiro Roger se manifesta nos seguintes termos:
“Primeiramente queria consignar, até porque está sendo gravado, que ontem eu saí da
faculdade 11 da noite, cheguei em casa, fiquei duas horas acordado, peguei o carro,
dirigi até Chapecó, chegando lá as 4h, peguei o avião as 5, cheguei aqui as 6 da manhã
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e dormi umas 3 ou 4 horas para vir para este Conselho, estou super cansado, mas não 
agi de forma desrespeitosa com meus colegas, das quais eu não concordo, mas 
permaneci aqui sentado, ouvindo exaustivamente os senhores, o que me deixa muito
triste, quando se fala em regime democrático, ter discussões em que os colegas não
estejam presentes. É evidente que qualquer pessoa tem o direito de sair da sala, só me 
parece que eu esperaria o mesmo respeito que tivemos com eles. Com relação à questão 
posta em discussão, como muito bem lembrou o Conselheiro Renan no início, tem-se
que diferenciar a questão técnica da política. Foi dito isso, mas muitas vezes acabou se
misturando com a argumentação política, no sentido de que porquê que não foi feita a
licitação em dezembro, e se isso é o melhor caminho, então acho que acabou se fugindo
um pouco da argumentação técnica, mas a minha argumentação aqui será totalmente 
técnica, no final das contas vou concordar com a legalidade, mas eu tenho uma opinião
diversa, na verdade, da maioria dos Conselheiros que eu já ouvi. Eu entendo que não
há nenhum dispositivo legal que obrigue a Defensoria Pública a fornecer meio de 
transporte para o colega fazer qualquer tipo de ato. Muitos colegas argumentam que
essa previsão legal estaria na Lei 16.737 que é a lei que criou a IUVP, mas essa lei
dispõe a respeito da indenização para utilização do veículo próprio, nós não temos em
nenhuma legislação uma indenização para transporte ou que a Defensoria obrigue
transportar o membro para a audiência. Na verdade, comparecer aos atos processuais,
decorre da nossa lei complementar e aqui está se indenizando a questão da utilização 
do veículo próprio, então eu acho que sequer a Administração teria que fornecer
qualquer tipo de transporte ao colega, pois sequer existe essa previsão legal com relação 
ao transporte. A nossa lei de IUVP não fala que a Defensoria tem que fornecer qualquer 
tipo de transporte, na verdade a indenização é para o uso do carro, aqueles que usam o
carro eu ganho a indenização, aqueles que não usam, tem que ir para as audiências ou
fazer os atos da forma como for. O artigo aqui mencionado pelo Conselheiro Renan, 
artigo 102 do Estatuto do Servidor Público, apesar de ele fazer uma leitura
exclusivamente da primeira parte desse artigo, fica claro lendo o artigo inteiro que ele
está se referindo ao deslocamento temporário para exercer atribuições em outro local e
que esse deslocamento, ele vai conceder sim o transporte junto com as diárias, então
está atrelando às diárias; a seção que está esse dispositivo ela fala “Das Diárias e das
Ajudas de Custo”, então, aqui a questão do transporte está intimamente ligada com a
questão das diárias, então, esse artigo não se aplica. Tanto é assim que antes da IUVP,
todos nós fazíamos normalmente, íamos para o Fórum e fazíamos as audiências e eu
nunca vi ninguém discutir, naquela época de 2015, que a Defensoria tinha que fornecer
algum tipo de transporte para a gente ir. Até porque se ia para a audiência e não se tinha
nenhum meio de transporte, não tinha motorista, só aqui na Capital que tinha. Então, de 
novo eu digo, não acho que tenha esse dever legal. Com relação às duas orientações,
as circulares que foram dadas, me parecem o seguinte: que não há nenhuma 
obrigatoriedade, na verdade a Administração ela fez uma orientação a fim de ajudar os
colegas, me parece que tenha essa obrigatoriedade, e nessa medida, de justamente por
ser algo facultativo, está se dando uma opção para o colega, e não uma obrigação e
como um único mecanismo esse, me parece que não há problema nenhum em
antecipação do pagamento pelo colega. Reforço novamente me parece que é tão
somente uma facultatividade. A questão dos colegas que eventualmente tiverem faltado 
às audiências ou algo nesse sentido, me parece que a Corregedoria vai ter a
sensibilidade adequada para resolver esses casos. Não tem como a gente dar um salvo-
conduto para todas as situações, porque existem ‘n’ situações, como já foi posto aqui 
pelos colegas que pediram o descredenciamento e depois o credenciamento, isso as 
vezes ocorreu até no mesmo dia, assim como podem ter colegas nada a ver com o meio 



DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Conselho Superior

 

113ª SESSÃO DO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA – ORDINÁRIA  

de locomoção, mas que acabam faltando em audiências e nesses casos eles não têm o 
salvo-conduto do Conselho Superior, a Corregedoria vai instaurar um procedimento e 
perguntar o que aconteceu. Então, me parece que cada caso é um caso e deve ser
analisado adequadamente pela Corregedoria. Também não me parece adequado que 
os colegas coloquem essas imputações de crimes de improbidade, até porque fazendo 
isso estariam cometendo calúnia, porque são acusações graves e não me parece ser o
ambiente aqui para serem feitas. Além disso, a questão relacionada aos colegas que
eventualmente entendam, de forma diferente, que é plenamente válido isso, eles têm a
disponibilidade de mandado de segurança contra ato do Defensor Público-Geral e 
poderiam entrar para que o Judiciário reconhecesse a legalidade dessa orientação e não
fossem para a audiência. Então sempre há um mecanismo, na verdade, me parece que
a questão virou simplesmente uma questão política. Nesse sentido, por entender que se
trata de uma faculdade da Administração Pública e não uma obrigação, nem tem esse
dever, entendo que é legal sim.” O Conselheiro João requer a juntada do seu voto, para 
fazer parte integrante desta ata.
ORDEM DE DELIBERAÇÃO: 2ª
III. OUTROS ASSUNTOS (ART. 44, VII, RICS)
III.1 Revisão automática (art. 3º, § 3º, Res. 63/16) da integração provisória do Núcleo 
Regional de Itajaí: O Conselho Superior decidiu pela retirada de pauta, em razão do 
adiantado da hora.
III.2 Revogação da Manifestação CSDPESC nº 91/2019: O Conselheiro Thiago 
informa sobre a necessidade de desconstituição da suspensão das atribuições da 23ª 
Defensoria Pública da Capital com efeitos a partir de 21/02/2020, inclusive. O
Conselho Superior, por unanimidade dos presentes, aprovou a revogação da 
Manifestação CSDPESC nº 91/2019.
IV. OCORRÊNCIAS: Não houve. 

V. EXTRA-PAUTA:
O 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.
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