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Ata da 114ª Sessão do Conselho Superior da Defensoria Pública Ordinária – 2020 
(ATA 114 – 1–1) 

Aos seis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, às 13h18, 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 Renê Beckmann Johann Junior, 
Defensor Público; a Conselheira eleita Gabriela Souza Cotrim, Defensora Pública; o 
Conselheiro eleito Renan Soares de Souza, Defensor Público e  o Presidente da 
Associação de Defensores Públicos do Estado de Santa Catarina, Tauser Ximenes 
Farias, Defensor Público. Ausente o Conselheiro Jorge Calil Canut Neto, que justificou 
antecipadamente sua ausência. 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 da Ata da 113ª Sessão Ordinária. 
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. O Presidente da Associação 

fez os informes administrativos relacionados à ADEPESC. 

II. DELIBERAÇÕES ITENS PAUTADOS 
II.1 PALAVRA ABERTA (art. 56, RICS):  
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 Anderson, Conselheiro Renan, Conselheiro Renê, Conselheira Dayana, 
Conselheiro Thiago e Conselheira Gabriela. 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 João suscitou regime de urgência 
nos itens 3 (Expediente 095-2018) e no item 2 (Expediente 006-2020), com o Conselho 
Superior por unanimidade aprovando o regime de urgência nos Expedientes 095-2018 e 
006-2020.  
II.4 AVOCAÇÃO DE EXPEDIENTE (ART. 58, § 1º II, RICS): Não houve. 
II.5 PEDIDOS DE INVERSÃO DE PAUTA (ART. 58, § 1º III, RICS): O Conselheiro João 
suscitou a inversão de pauta para análise dos itens 2 (Expediente 006-2020) e 4 
(Expediente 044-2019), nessa sequência. O Conselho Superior, por unanimidade, anuiu 
com a inversão de pauta. 
II.6 INÍCIO DA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: 

ITEM EXP. REQUERENTE ASSUNTO RELATOR 

1 005-2020 
 

Diego Torres  

DPE 142-2020 – Rec. 
Adm. Indeferimento 
liminar – Manifestação 
interpretativa Prov. 
COGER nº 34/2019   

DPG 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: O Conselheiro Thiago pediu vista do expediente. 
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ORDEM DE DELIBERAÇÃO: 3º 

2 006-2020 
Anderson de 

Oliveira 
Euriques 

DPE 144-2020 – 
Constituição da 
Comissão Eleitoral 2020 
e Aprovação do 
Calendário Eleitoral 2020 

ANDERSON 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: O Conselheiro Anderson relatou o expediente. Iniciada a 
discussão, o Conselho Superior, por unanimidade, decidiu analisar separadamente cada 
item do calendário: “Designação da Comissão Eleitoral: 09 a 19/03/2020”: aprovado por 
unanimidade. No que diz respeito à Comissão Eleitoral: o Conselho Superior por 
unanimidade decidiu que a votação para escolha da Comissão Eleitoral será feita por e-
mail entre os inscritos; havendo uma 2ª votação entre os 4 (quatro) Defensores Públicos 
mais votados para escolha do Presidente da Comissão Eleitoral. O Conselho Superior 
por unanimidade decidiu que o e-mail será encaminhado aos Defensores Públicos no 
dia 9/3/2020, para inscrições até 13/3/2020 e entre os dias 16 a 19/3/2020 os 
Conselheiros farão a eleição dos membros da Comissão Eleitoral. “Publicação do Edital 
de Abertura: 26/03/2020”: aprovado por unanimidade; “Período de inscrições: 27/3 a 
6/4/2020”: aprovado por unanimidade; “Habilitação dos eleitores no sistema para eleição 
fictícia: 9 a 23/4/2020”: aprovado por unanimidade; “Publicação do Edital Provisório de 
Inscrições: 13/4/2020”: aprovado por unanimidade; “Prazo para Recursos e 
Impugnações: 14 a 15/4/2020”: aprovado por maioria, vencidos os Conselheiros João e 
Anderson. “Prazo para Defesa: 16 a 17/4/2020”: aprovado por unanimidade; “Sessão 
Julgamento Recursos e Impugnações: 22 a 24/4/2020”: aprovado por unanimidade; 
“Eleição fictícia:24/4/2020”: aprovado por unanimidade; “Edital Definitivo de Inscrições e 
Publicação: 27 a 30/4/2020”: aprovado por unanimidade; “Habilitação dos eleitores no 
sistema: 7 a 21/5/2020”: aprovado por unanimidade; “Eleições: 22/5/2020”: aprovado por 
unanimidade; “Publicação do Resultado Provisório: 28/5/2020”: aprovado por 
unanimidade; “Prazo para Impugnações: 1 a 2/6/2020”: aprovado por unanimidade; 
“Prazo para Defesa: 5 a 8/6/2020”: aprovado por unanimidade; “Sessão Julgamento 
Recursos e Impugnações: 9 a 15/6/2020”: aprovado por unanimidade; “Publicação do 
Resultado Definitivo: 16 a 18/6/2020”: aprovado por unanimidade; “Envio da Lista Tríplice 
ao Governador: 19/6 a 3/7/2020”: aprovado por unanimidade. O Conselheiro Relator 
propõe a edição da manifestação para a convocação dos interessados para comporem 
a Comissão Eleitoral. Iniciada a votação, o Conselho Superior, por unanimidade, aprovou 
a edição da Manifestação nos seguintes termos: “a) que a forma de convocação dos 
membros interessados a compor a Comissão Eleitoral para as eleições de Defensor(a) 
Público(a)-Geral e membros do Conselho Superior (2020) será mediante o envio de 
consulta por e-mail aos Defensores(as) Públicos(as); b) que o prazo para inscrição dos 
interessados será do dia 09.03 a 13.03.2020 mediante envio de correio eletrônico ao e-
mail do Conselho Superior (conselhosuperior@defensoria.sc.gov.br); c) que o Conselho 
Superior elegerá os membros da Comissão, bem como o seu Presidente, do dia 16.03 a 
19.03.2020 em sessão virtual; d) que os membros da Comissão Eleitoral ficarão 
dispensados das suas atividades ordinárias nos períodos das reuniões da Comissão 
Eleitoral, devendo comunicar tal fato à Corregedoria-Geral, com antecedência mínima 
de 48 horas.”  

ORDEM DE DELIBERAÇÃO: 1º 

3 095-2018 
Roger Rasador 
de Oliveira 

Alteração da Resolução 
21/14 – Estágio de 
Estudantes 

Jorge Calil Canut 
Neto 
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DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: O Conselheiro Anderson assume a relatoria do expediente 

em razão da ausência justificada do Conselheiro relator Jorge. O Presidente do Conselho 

Superior concedeu a palavra ao Defensor Público Diego Torres através da oitiva do áudio 

encaminhado previamente. Em seguida, o Presidente do Conselho Superior concedeu a 

palavra à Presidente da ASDPESC, Mayara Mendonça Beckhauser, por 5 (cinco) 

minutos. Aberta a discussão, o Conselho Superior por unanimidade, decidiu pela análise 

individual da minuta da proposta de resolução, com o Conselheiro Thiago consolidando-

a. Iniciada a discussão das alterações propostas, de forma individualizada, assim 

restaram as votações: artigos 1º, caput: o Conselho Superior, por unanimidade, decidiu 

alterar a expressão “Subdefensoria Pública-Geral” para “Defensoria Pública-Geral”; 

artigo 1º, §§ 1º e 2º: o Conselho Superior por unanimidade aprovou a redação proposta; 

artigo 1º, § 3º:  o Conselho Superior por unanimidade exclui o dispositivo; artigo 2º: o 

Conselho Superior por unanimidade aprovou a redação proposta; artigo 3º: o Conselho 

Superior por unanimidade exclui o dispositivo; artigo 4°: o Conselho Superior por 

unanimidade aprovou a redação proposta e renumerou como artigo 3º; artigo 5°, caput: 

o Conselho Superior por unanimidade aprovou a redação proposta e o renumerou como 

artigo 4º; artigo 5º, § 1º: o Conselho Superior por unanimidade aprovou a redação 

proposta, cindindo-o e criando o § 2º, no artigo 4º, com a seguinte redação: “No caso do 

parágrafo anterior, a obrigação do seguro contra acidentes pessoais deverá ser 

suportada pela Instituição de ensino.”; artigo 5º, § 2º: o Conselho Superior por 

unanimidade renumerou o dispositivo para § 3º do artigo 4º, cindindo-o e criando o § 4º, 

com a seguinte redação: “Nos casos do parágrafo anterior, há obrigatoriedade do seguro 

contra acidentes pessoais, que será suportado pela Defensoria Pública do Estado de 

Santa Catarina se o estágio for direto ou pelas pessoas jurídicas respectivas se o estágio 

for cedido.” e as alíneas ‘a’ e ‘b’ foram renumeradas em §§ 5º e 6º, ambos do artigo 4º, 

respectivamente; artigo 5º, § 3º:  o Conselho Superior por unanimidade renumerou o 

dispositivo para § 7º do artigo 4º; o Conselho Superior encaminha consulta à ASSEJUR 

para esclarecer se: a) possibilidade jurídica de contratação de serviço voluntário, na 

forma do artigo 64, da LC 575/2019, sem supervisor da área de atuação; b) possibilidade 

jurídica de voluntário ser supervisor de estágio na sua área de atuação respectiva; artigo 

5º (proposta com numeração repetida): o Conselho Superior por unanimidade manteve 

a numeração com artigo 5º e aprovou a redação proposta, adequando o setor 

responsável no inciso VI;  artigos 6º, 7º e 8º: o Conselho Superior por unanimidade 

aprovou a redação proposta; artigo 9º: omitido na redação proposta; artigo 10: o 

Conselho Superior por unanimidade renumerou o dispositivo como artigo 9º e aprovou a 

redação proposta; artigo 11: o Conselho Superior por unanimidade renumerou o 

dispositivo como artigo 10, rejeitou o § 2º da proposta, e alterou as redações dos §§ 1º, 

3º e 4º, renumerando-os e aprovando-os com as seguintes redações: “§ 1º - A 

Coordenadoria de Estágio e Serviço Voluntário da Defensoria Pública do Estado de 

Santa Catarina comunicará ao Núcleo Regional, com antecedência mínima de 10 (dez) 

dias, quando da abertura do processo público de credenciamento, a fim de que os 

supervisores de estagiários manifestem interesse expresso em realizar processo público 

de seleção próprio. § 2º - É vedada a participação de órgão de execução que tenha 

credenciamento vigente em novo edital. § 3º - É permitido que os órgãos de execução 

que não tenham aderido a um edital de credenciamento realizem a adesão a outro edital 

de credenciamento após a respectiva homologação.”; artigo 12, caput, §§1° e 3º: O 

Conselho Superior por unanimidade renumerou o dispositivo para artigo 11 e aprovou 
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as suas redações; §2º: o Conselho Superior aprovou por unanimidade a seguinte 

redação: “§ 2º – A prova de aptidão a ser realizada para a candidata ou o candidato 

credenciado consistirá em: I - em uma realização de prova escrita na forma definida pelo 

edital e/ou; II – em entrevista em que serão avaliados o domínio do conhecimento 

jurídico; a adequação da linguagem; a articulação do raciocínio; a capacidade de 

argumentação; e o uso correto do vernáculo. § 3º – O edital determinará o número de 

habilitadas ou habilitados convocados para prova de aptidão.” §4º: o Conselho Superior 

por 5 votos a 2, vencidos os Conselheiros Dayana e João aprovou a redação proposta;  

O Conselho Superior por unanimidade incluiu o § 5º no artigo 11 (renumerado) com a 

seguinte redação: “O candidato ou candidata que não for selecionado ou selecionada 

deverá ter a classificação mantida na 1ª etapa do procedimento previsto no caput.”; 

artigos 13 e 14: o Conselho Superior por unanimidade renumerou os dispositivos como 

artigo 12 e 13, respectivamente e aprovou as redações propostas; artigo 15:  o Conselho 

Superior por unanimidade renumerou o dispositivo como artigo 14 e aprovou a seguinte 

redação: “A prova de aptidão será relacionada com as funções a serem exercidas 

quando do preenchimento da vaga.”; artigo 16: o Conselho Superior por unanimidade 

renumerou o dispositivo como artigo 15 e substituiu a expressão “membro ou servidor 

responsável”  contida na proposta por “supervisor ou supervisora responsável”/ artigo 

17: o Conselho Superior por unanimidade renumerou o dispositivo como artigo 16 e 

aprovou a seguinte redação: “O candidato ou candidata que, na nota final, atingir 

pontuação inferior a 7 (sete) pontos não será selecionado ou selecionada.”; artigo 18: o 

Conselho Superior por unanimidade renumerou o dispositivo como artigo 17 e aprovou 

a seguinte redação: “As inscrições serão realizadas na forma do edital.”; artigo 19: o 

Conselho Superior por unanimidade renumerou o dispositivo como artigo 18 e aprovou 

a seguinte redação: “Será considerada nula a inscrição de candidato que estiver 

cursando instituição de ensino que não observe as exigências mínimas previstas em ato 

do Defensor Público-Geral, observado o artigo 24-C, parágrafo único, da Lei 575/2012.”; 

artigo 20: o Conselho Superior por unanimidade renumerou o dispositivo como artigo 19 

e aprovou a redação proposta; artigos 21, 22 e 23: o Conselho Superior por unanimidade 

renumerou os dispositivos como artigos 20, 21 e 22, respectivamente e aprovou as 

redações propostas; artigo 24: ausente a Conselheira Dayana, o Conselho Superior por 

unanimidade dos presentes renumerou o dispositivo como artigo 23 e reduziu para 5 

(cinco) dias o prazo previsto na proposta do caput, após o retorno da Conselheira 

Dayana, por 4 votos a 3, vencidos os Conselheiros Gabriela, Renan e Thiago, incluiu o 

parágrafo único com a seguinte redação: “O prazo previsto no caput pode ser prorrogado 

a critério do supervisor ou supervisora do estágio.”; artigo 25: o Conselho Superior por 

unanimidade excluiu o dispositivo constante na proposta; artigos 26, 27, 28, 29, 30, 31, 

32 e 33: o Conselho Superior por unanimidade renumerou os dispositivos como artigos 

24, 25, 26,27, 28, 29, 30 e 31 respectivamente e aprovou as redações propostas; artigo 

34: o Conselho Superior por unanimidade renumerou o dispositivo como artigo 32 

aprovou as redações propostas do caput e dos §§ 1º e 3º, e por 4 votos a 3, vencidos os 

Conselheiros Renê, Renan e Dayana alterou a redação do § 2° para: “É permitido à 

participação de voluntários que estejam inscritos na Ordem de Advogados do Brasil, 

desde que não exerçam a advocacia no período.”; artigo 35: o Conselho Superior por 

unanimidade renumerou o dispositivo como artigo 33 e aprovou a redação proposta; 

artigo 36: o Conselho Superior por unanimidade excluiu o dispositivo proposto; artigos 

37, 38, 39, 40, 41: o Conselho Superior por unanimidade renumerou os dispositivos como 
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artigos 34, 35, 36, 37 e 38 respectivamente e aprovou as redações propostas; o conselho 

Superior por unanimidade incluiu o artigo 39 com a seguinte redação: “O exercício de 

estágio e de trabalho voluntário pelo prazo mínimo de um ano será pontuado nos 

concursos públicos para provimento dos cargos da Defensoria Pública do Estado de 

Santa Catarina em pontuação a ser definida pelo respectivo edital. artigo 42: o Conselho 

Superior por unanimidade renumerou o dispositivo como artigo 40 aprovou a seguinte 

redação: “Fica revogada a Resolução 021 de 21 de março de 2014 do Conselho da 

Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina naquilo que contrariar a presente 

Resolução.;” artigo 43: o Conselho Superior por unanimidade renumerou o dispositivo 

como artigo 41 aprovou a seguinte redação: “Os processos seletivos em andamento 

terão validade até o respectivo esgotamento.” artigos 44 e 45: o Conselho Superior por 

unanimidade renumerou os dispositivos como artigos 42 e 43 respectivamente e aprovou 

as redações propostas. O Conselho Superior encaminha consulta à ASSEJUR para 

esclarecer se: a) possibilidade jurídica de contratação de serviço voluntário, na forma do 

artigo 64, da LC 575/2019, sem supervisor da área de atuação; b) possibilidade jurídica 

de voluntário ser supervisor de estágio na sua área de atuação respectiva.  

ORDEM DE DELIBERAÇÃO: 4º 

4 044-2019 
Michele do 
Carmo 
Lamaison 

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

Gabriela Souza 
Cotrim 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: A Conselheira Gabriela relatou o expediente. O Presidente 
do Conselho Superior concedeu a palavra à Defensora Pública Michele do Carmo 
Lamaison por 5 (cinco) minutos, prorrogados por mais 5 (cinco) minutos, por decisão 
unânime dos Conselheiros. Aberta a discussão, o Conselheiro Thiago suscita em 
preliminar a necessidade de contrarrazões ao recurso administrativo interposto. Iniciada 
a votação, o Conselho Superior por 4 votos a 3, vencidos os Conselheiros Anderson, 
Gabriela e João, decidiu por rejeitar a preliminar arguida. O Conselho Superior, por 
unanimidade decidiu pela abertura de expediente para avaliar a reforma da Resolução 
73/2017, para fins de estabelecer contrarrazões no recurso administrativo, instaurando-
se o Expediente 008-2020 e sendo distribuído para a relatoria do Conselheiro Renê. No 
mérito, aberta a discussão, o Conselho Superior, por 4 votos a 3, vencidos os 
Conselheiros Renan, Renê e Dayana, decidiu por desprovimento do recurso 
administrativo interposto.  

ORDEM DE DELIBERAÇÃO: 2º 

5 066-2019 
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: 6º 
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6 032-2019 
DCI – Luciana 
Mentz 

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

Jorge Calil Canut 
Neto 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: O Conselho Superior decidiu pela retirada de pauta, em 

razão do adiantado da hora. 

ORDEM DE DELIBERAÇÃO: 7º 

7 051-2019 
Renan Soares 
de Souza 

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

Dayana Luz 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: A Conselheira Dayana foi dispensada de relatar o 
expediente em razão do adiantado da hora. O Conselheiro Renan se declarou impedido. 
Iniciada a discussão, aberta a votação, o Conselho Superior por unanimidade homologou 
o arquivamento do PAC 004-2018 da 7ª Defensoria Pública de Chapecó. 

ORDEM DE DELIBERAÇÃO: 5º 

8 052-2019 
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 
 

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: mantido por unanimidade 

IV. OCORRÊNCIAS: Não houve.  

V. EXTRA-PAUTA:  

O Presidente do Conselho Superior agradeceu a presença de todos, dando por 
encerrada a sessão às 19h56. 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. 

 

 

João Joffily Coutinho 
Presidente do Conselho Superior  
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Conselheiro 

 
 
 
 
 

 
 
 

Thiago Burlani Neves 
 Conselheiro  
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                       Dayana Luz            

Conselheira 

 
 
 
 

 
       Renê Beckamnn Johann Junior 

   Conselheiro 
 
 
 
 

Gabriela Souza Cotrim 
Conselheira 

 
 
 

Tauser Ximenes Farias 
              Presidente da ADEPESC 

 
 
 
 
 
 

       Renan Soares de Souza 
        Conselheiro 
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