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Ata da 115ª Sessão do Conselho Superior da Defensoria Pública Ordinária – 2020 
(ATA 115 – 1–1) 

Aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às 13h18, reuniram-se por 
videoconferência, 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 se encontra de férias. Ausente o 
Conselheiro eleito Djoni Luiz Gilgen Benedete, em razão de problemas na conexão da 
internet de sua residência. 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 114ª Sessão Ordinária. 
I.2 Informe dos expedientes distribuídos: dispensada a leitura pelo Conselho 

Superior. 

I.3 Comunicações: O Defensor Público-Geral teceu algumas considerações a respeito 

do Ato Conjunto DPG-COGER nº 9/2020. Os Conselheiros Renê e Thiago trouxeram 

suas impressões e comentários acerca do referido ato. As Conselheiras Dayana e 

Gabriela e os Conselheiros Thiago e Renan fizeram ponderações a respeito do uso da 

ferramenta whatsapp no atendimento dos assistidos durante a pandemia e após esse 

período, bem como sobre a necessidade de regulamentação pelo Conselho Superior 

sobre sua utilização. O Conselheiro Anderson trouxe informações sobre o contrato 

emergencial de aquisição de telefones funcionais e sobre os testes que a GETI está 

efetuando em um aplicativo que possibilita o envio de mensagens por várias pessoas em 

uma única conta. 

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 Thiago, Conselheiro Renan, Conselheiro Anderson, Conselheira Dayana, 
Conselheiro Renê, Conselheira Gabriela e Conselheiro Djoni. 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): Não houve.  
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 
Thiago suscitou a inversão de pauta para análise do item 5 (Expediente 014-2020). 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 

DPG 
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liminar – Manifestação 
interpretativa Prov. 
COGER nº 34/2019   

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: O Conselheiro João relatou o expediente. Aberta a 
discussão e iniciada a votação, o Conselho Superior, por 6 votos a 1, vencido o 
Conselheiro Renê, pela rejeição do recurso, mantendo-se a decisão recorrida. Ausente 
o Conselheiro Djoni. O Conselheiro Renan registra seu voto em ata, nos seguintes 
termos: “Embora aceite uma reflexão sobre o tema, a partir da fixação de limites a 
respeito dos relatórios, por este CSDPESC, não tenho convicção plena apta à conclusão 
pela competência deste órgão para alterar o conteúdo dos relatórios correicionais, motivo 
que guia a uma exegese mais conservadora sobre o assunto, a partir do estabelecido na 
legislação institucional. Desse modo, a postulação busca não apenas uma mera 
interpretação deste órgão, mas sim uma alteração do conteúdo do relatório estatístico, 
o qual é regulado pela COGER. Tenho certas reservas em relação ao conteúdo e forma 
do relatório, mas isso não me legitima, como conselheiro, a alterá-lo. Ao menos, neste 
momento, não visualizo essa possibilidade interpretativa, que, quiçá, mereça maior 
reflexão e estudo. De toda sorte, com a criação de um sistema operacional e a utilização 
do EPROC, que possibilita diretamente o acesso a relatórios, sugiro a instauração de 
expediente próprio, pela Corregedoria, para avaliar os impactos das dinâmicas 
mencionadas na feitura do relatório de atividades, a fim de possibilitar maior objetividade 
e simplicidade em sua confecção, que, creio, seja a principal preocupação dos 
recorrentes. Portanto, além da sugestão acima, que dirijo a este órgão conforme 
legislação pertinente, VOTO pela rejeição do recurso.” O Conselheiro Thiago, solicita 
que a presente ata seja encaminhada à Corregedoria-Geral, em correspondência 
eletrônica específica, para a abertura de expediente no Órgão Correicional. 

ORDEM DE DELIBERAÇÃO: 2º 

2 032-2019 
DCI – Luciana 

Mentz 

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

Jorge Calil Canut 
Neto 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: O Conselheiro Thiago assume a relatoria do expediente. O 
Conselheiro Anderson encaminha proposta de redação. Aberta a discussão e iniciada a 
votação, o Conselho Superior por unanimidade, aprovou a redação proposta pelo 
Conselheiro Anderson, acrescentando o parágrafo único no artigo 22 com a seguinte 
redação: “Não se aplica o disposto no caput se o Defensor Público ou Defensora Pública, 
o servidor ou servidora permanecer vinculado ao Regime Jurídico da Lei Estadual 
6.745/1985.”. O Conselheiro João propõe a alteração na redação do artigo 20 da 
Resolução 101-2019, para acrescer o parágrafo único com a seguinte redação: “Não se 
aplica o disposto no caput se o Defensor Público ou Defensora Pública, o servidor ou 
servidora permanecer vinculado ao Regime Jurídico da Lei Estadual 6.745/1985.” Aberta 
a discussão e iniciada a votação, o Conselho Superior, por unanimidade, aprovou a 
proposta do Conselheiro João.  
ORDEM DE DELIBERAÇÃO: 3º  

3 052-2019 
Diego Torres e 
outros 

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

Anderson de 
Oliveira Euriques 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: O Conselheiro Anderson relatou o expediente. O Presidente 

do Conselho Superior concedeu a palavra ao Defensor Público Diego Torres, por 5 

(cinco) minutos para oitiva do áudio por ele encaminhado, nos termos do artigo 61, § 2º, 
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RICS. Aberta a discussão, o Conselheiro João encaminha as votações, iniciada a 

votação, o Conselho Superior por 5 votos a 2, vencidos os Conselheiros Renan e 

Dayana, decidiu que a tabela de férias será iniciada a partir do mês de junho de cada 

ano, alterando-se o caput do artigo 10. No que diz respeito à resposta dos membros à 

consulta para marcação de férias, o Conselho Superior, por unanimidade decidiu que o 

prazo de resposta deve ser de 3 (três) dias úteis, alterando-se o § 1º do artigo 10. O 

Conselheiro Thiago propõe que a contagem do prazo para marcação de férias não 

suspende durante o afastamento, desde que haja efetivo contato da GEPES com o(a) 

membro(a), aberta a discussão e iniciada a votação, o Conselho Superior, por 

unanimidade, aprovou a proposta, alterando-se o § 4º do artigo 10. O Conselheiro relator 

propõe a antecipação da homologação da tabela de férias pelo Defensor Público-Geral 

para 30 de outubro de cada ano; aberta a discussão e iniciada a votação, o Conselho 

Superior, por unanimidade, aprovou a alteração nos termos sugeridos pelo relator, 

alterando-se o caput do artigo 12.  

ORDEM DE DELIBERAÇÃO: 4º  

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 Conselheiro Anderson relatou o expediente. O Presidente 
do Conselho Superior concedeu a palavra à Presidente da ASDPESC, Mayara 
Beckhauser Mendonça, por 5 (cinco) minutos. O Conselheiro Thiago apresenta voto 
escrito, acompanhado de proposta de alteração. O Conselheiro relator adere ao voto 
vista proposto pelo Conselheiro Thiago. Aberta a discussão, o Conselho Superior por 
unanimidade, decidiu pela análise individual das alterações propostas, com o 
Conselheiro Thiago consolidando-a. Iniciada a discussão das alterações propostas, de 
forma individualizada, assim restaram as votações: art. 10, §4º: o Conselho Superior por 
unanimidade aprovou a redação proposta: “O comparecimento do servidor ou servidora 
às consultas médicas ou odontológicas, bem como a realização de exames 
complementares, deverá ocorrer preferencialmente em horário diverso do cumprimento 
da jornada de trabalho.”; art. 10, §5º: o Conselho Superior por unanimidade aprovou a 
seguinte redação: “O servidor ou servidora ficará dispensado de compensação do tempo 
de permanência em consulta médica ou odontológica e para a realização de exames 
realizados durante o período de jornada de trabalho, mediante prévio ajuste com a chefia 
imediata.”; art. 10, § 6º: o Conselho Superior por unanimidade aprovou a redação 
proposta: “A dispensa de que trata o § 5º será condicionada à apresentação em até 48 
horas: I – nos casos de consulta, de atestado de comparecimento subscrito pelo médico 
ou odontologista; II – nos casos de exame, de declaração de comparecimento fornecida 
pelo setor administrativo de estabelecimento de saúde.”; art. 10, § 7º: o Conselho 
Superior por 6 votos a 1, vencido o Conselheiro Renan, aprovou a redação proposta: “A 
apresentação de atestado de comparecimento a sessões de fisioterapia, fonoaudiologia, 
ortodontia, nutricionista e psicoterapia não dispensará o servidor ou servidora da 
compensação de horário, salvo quando houver indicação médica do tratamento e 
justificativa razoável para a impossibilidade de realização do tratamento em horário 
distinto da jornada de trabalho.”; art. 10, § 8º: o Conselho Superior por unanimidade 
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aprovou a redação proposta: “O disposto no §§ 5º ao 7º também poderá ser aplicado 
quando a presença do servidor ou servidora for necessária em consulta ou exame de 
seu cônjuge, companheiro, companheira, pais, filhos, padrasto, madrasta, enteados ou 
dependente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional.”. 

ORDEM DE DELIBERAÇÃO: 5º 

5 014-2020 
Melina Câmara 
Brigagão Müller 

DPE 325/2020 - Proposta 
de alteração da 
Resolução CSDPESC nº 
85-2018 

Dayana Luz 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: O Conselheiro João arguiu em preliminar o impedimento dos 
Conselheiros que são candidatos e/ou que participem oficialmente da chapa do 
candidato. O Conselheiro Renan se declara suspeito por foro íntimo para deliberar 
acerca do expediente. Aberta a discussão da preliminar, iniciada a votação, o Conselho 
Superior, por unanimidade, entendeu prejudicada a primeira parte da preliminar, em 
razão da declaração de suspeição do Conselheiro Renan. No que diz respeito à segunda 
parte da preliminar, o Conselho Superior, por unanimidade, decidiu que não há 
impedimento ou suspeição dos Conselheiros que participem oficialmente de chapa de 
candidato(a) à Defensor(a) Público(a)-Geral. No mérito, a Conselheira Dayana 
apresentou relatório e voto escrito, sendo dispensada de relatar o expediente oralmente. 
Aberta a discussão e iniciada a votação, o Conselheiro Superior, por unanimidade, 
acompanhou o voto da relatora. A Conselheira Gabriela abre divergência para acrescer 
a possibilidade de aplicação também às próximas eleições. Aberta a discussão e iniciada 
a votação da divergência, o Conselho Superior, por 5 votos a 1, vencida a Conselheira 
Gabriela, rejeitou a divergência levantada. A Conselheira relatora encaminha para a 
edição de manifestação interpretativa a respeito do artigo 25, §5º e do apoio da GETI, 
nos termos do seu voto. O Conselho Superior, por unanimidade, decidiu que será editada 
manifestação interpretativa, nos seguintes termos: “O Conselho Superior decide emanar 
a seguinte interpretação do art. 25, §5º, da Resolução nº 85-2018 no sentido de que 
excepcionalmente, nas eleições de 2020, considerando a pandemia causada pelo 
COVID-19, no dia da votação, a reunião dos(as) membros(as) da Comissão Eleitoral, 
do(a) servidor(a) da GETI e de eventuais fiscais seja realizada por meio de 
videoconferência, bem como emanar a interpretação do art. 56-B da Resolução nº 85-
2018 no sentido de que qualquer problema atrelado ao sistema de votação, o eleitor ou 
eleitora deve entrar em contato com a comissão eleitoral que fiscalizará eventual 
necessidade de resolução do problema com auxílio da GETI.” 

ORDEM DE DELIBERAÇÃO: 1ª 

6 015-2020 
Renan Soares 
de Souza 

DPE 359/2020 – 
Ilegalidade do Ato DPG 
nº 26-2020 

Renan Soares de 
Souza 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: O Conselheiro Renan registra em ata que suscita o 
impedimento do Conselheiro João, nos seguintes termos: “O objeto de análise no 
expediente é a ilegalidade de ato administrativo de feitos concretos praticado pelo 
Defensor Público-Geral, não se tratando, pois, de discussão de normas de caráter geral. 
Desse modo, inclusive ante eventuais consequências advindas da conclusão da análise 
do feito por este conselho, fica configurado o impedimento da autoridade editora do ato 
para deliberar sobre o expediente em tela, conforme regimento interno, pois que 
interessado na.” A Conselheira Dayana pediu vista do expediente, registrando em ata 
que “Diante do Ato Conjunto DPG/COGER nº 9, de 07 de maio de 2020 possibilitando o 
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retorno ao trabalho dos defensores e informação de que alguns colegas já estariam 
realizando atos externos. Dessa forma, quero analisar com mais calma o expediente, 
uma vez que pelo que o DPG falou hoje sobre o Ato Conjunto DPG/COGER nº 9, de 07 
de maio de 2020, a urgência do Expediente 015/2020 ficou prejudicada.” 

ORDEM DE DELIBERAÇÃO: 6º 

7 
016-2020 

Thiago Burlani 
Neves 

DPE 360/2020 – 
Proposta de alteração da 
Resolução CSDPESC nº 
75-2017 

Thiago Burlani 
Neves 

017-2020 
Egon Hickmann 
Junior  

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: O Conselheiro Renê pediu vista do expediente. 

ORDEM DE DELIBERAÇÃO: 7º  

 
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: mantida a integração. O Conselheiro Renan pediu vista da 
manifestação da Corregedoria-Geral.   

IV. OCORRÊNCIAS: Não houve.  

V. EXTRA-PAUTA:  

Os Conselheiros e Conselheiras, bem como o Presidente da ADEPESC se despedem e 
parabenizam o Conselheiro Renê pela sua participação e trabalho perante o Conselho 
Superior. O Presidente do Conselho Superior agradeceu a presença de todos, dando por 
encerrada a sessão às 17h54. 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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       Renê Beckmann Johann Junior 
   Conselheiro 



 

DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

Conselho Superior 

 

115ª SESSÃO DO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA – ORDINÁRIA  

 
 
 
 

              Gabriela Souza Cotrim 
Conselheira 

 
 
 
 
 

Tauser Ximenes Farias 
             Presidente da ADEPESC 

 
 
 
 
 
 

         Renan Soares de Souza 
        Conselheiro 
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