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Ata da 116ª Sessão do Conselho Superior da Defensoria Pública Ordinária – 2020 
(ATA 116 – 1–1) 

Aos cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às 13h14, 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; a Conselheira eleita Gabriela Souza Cotrim, Defensora Pública; o Conselheiro 
eleito Jorge Calil Canut Neto, Defensor Público; o Conselheiro eleito Renan Soares de 
Souza, Defensor Público; o Conselheiro eleito Djoni Luiz Gilgen Benedete, Defensor 
Público (em razão de férias do Conselheiro titular) e  o Presidente da Associação de 
Defensores Públicos do Estado de Santa Catarina, Tauser Ximenes Farias, Defensor 
Público. Ausente o Conselheiro Renê Beckmann Johann Junior, que se encontra de 
férias. 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 115ª Sessão Ordinária. 
I.2 Informe dos expedientes distribuídos: dispensada a leitura pelo Conselho 

Superior. 

I.3 Comunicações: O Defensor Público-Geral parabenizou os Conselheiros que 
compõem a lista tríplice para nomeação do cargo de Defensor Público-Geral; teceu 
algumas considerações a respeito das reuniões semanais interinstitucionais com o TJSC 
e da programação da retomada das atividades presenciais nas instituições para início do 
mês de julho; comentou sobre a atuação do GAPV (Grupo de Apoio às Pessoas em 
vulnerabilidade) e sobre as recomendações para iniciar a retomada das atividades 
presenciais como um todo; fez ponderações a respeito das eleições que ocorreram no 
dia 22/5/2020. O Conselheiro Renan agradeceu os cumprimentos recebidos, aos 
gestores do Sistema Saturno, aos Conselheiros eleitos e à Administração Superior. O 
Conselheiro Jorge parabenizou os Conselheiros eleitos e agradeceu os Conselheiros 
que o acompanharam nos últimos 2 (dois) anos. O Conselheiro Thiago parabenizou os 
Conselheiros que formam a lista tríplice e demais apoiadores, agradeceu aos gestores 
do Sistema Saturno e os Defensores Públicos que auxiliaram no resultado final do 
sistema.   
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 Renan, Conselheiro Thiago, Conselheira Gabriela, Conselheiro Jorge 
Conselheira Dayana, Conselheiro Anderson 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): O Conselheiro Thiago suscita regime de urgência 
em relação ao Expediente 020-2020, não necessariamente para aprovação da 
resolução, mas para iniciar o debate. O Conselheiro Jorge encaminha para deliberação 
consultiva do Conselho Superior a respeito do trabalho remoto dos servidores e para a 
retirada de pauta do expediente para amadurecimento da matéria. Em seguida, o 
Presidente do Conselho Superior concedeu a palavra à Presidente da ASDPESC, 
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Mayara Mendonça Beckhauser, como interessada. O Conselheiro Thiago encampa o 
encaminhamento do Conselheiro Jorge para edição de manifestação e retirada de pauta. 
Aberta a discussão e iniciada a votação, o Conselho Superior por unanimidade, decidiu 
pela retirada de pauta do expediente e para edição de manifestação nos seguintes 
termos: “os atos de trabalho remoto dos servidores serão regulamentados pela 
Defensoria Pública-Geral e pela Corregedoria-Geral exclusivamente enquanto perdurar 
a situação de pandemia do COVID-19, postergando para momento futuro a 
regulamentação do trabalho remoto dos servidores pelo Conselho Superior da 
Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina.” 
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 

1 015-2020 
Renan Soares 

de Souza  

DPE 369/2020 – 
Ilegalidade do Ato DPG 
nº 26/2020 

Renan Soares de 
Souza 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: O Conselheiro Renan relatou o expediente, e arguiu em 
preliminar o impedimento do Conselheiro João e a inexistência de contraditório 
administrativo das Defensoras e Defensores Públicos. Aberta a discussão a respeito da 
preliminar de impedimento, o Presidente do Conselho Superior indeferiu o pleito e o 
Conselheiro Renan recorreu da decisão. O Conselheiro Anderson assumiu a discussão 
da preliminar de impedimento e aberta a votação, o Conselho Superior, por 4 votos a 2, 
vencidos os Conselheiros Jorge e Dayana, rejeitou a preliminar de impedimento arguida 
pelo Conselheiro relator. Aberta a discussão da preliminar de inexistência de 
contraditório administrativo das Defensoras e Defensores Públicos, o Conselheiro Djoni 
suscitou a preliminar de incompetência do Conselho Superior em analisar o Ato DPG nº 
26/2020, por se tratar de ato de gestão administrativa e financeira. Iniciada a votação da 
preliminar de incompetência, tendo em vista o seu empate, prevaleceu o voto de 
qualidade do Presidente do Conselho Superior, Conselheiro João, pela incompetência 
do Conselho Superior para analisar o Ato DPG nº 26/2020, vencidos os Conselheiros 
Renan, Gabriela, Jorge e Dayana.  

ORDEM DE DELIBERAÇÃO: 2ª 

2 

016-2020 
Thiago Burlani 
Neves 

DPE 360/2020 – 
Proposta de alteração da 
Res. CSDPESC nº 
75/2017 Thiago Burlani 

Neves 

017-2020 
Egon Hickmann 
Junior 

DPE 390/2020 – 
Proposta de alteração da 
Res. CSDPESC nº 
75/2017 - CONEXÃO 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: O Conselheiro Thiago relatou os expedientes. Aberta a 
discussão das alterações propostas, de forma individualizada, assim restaram as 
votações: artigo 23, caput: o Conselho Superior por 7 votos a 1, vencido o Conselheiro 
Djoni, aprovou a proposta de redação nos seguintes termos: “As folgas deverão ser 
fruídas até a aposentadoria do defensor público ou defensora pública.”, o Conselheiro 
Djoni registra que “somente foi contra a alteração porque, haja vista a dificuldade de 
muitos membros em conseguir tirar folgas, o atual prazo de 1,5 ano serviria como um 
prazo-limite para a Administração Superior encontrar uma forma de permitir a fruição do 
direito e, mantida a dificuldade, referido prazo seria elastecido até a aposentadoria, 
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dificultando mais ainda ao Defensor o exercício do respectivo direito e permitindo maior 
adiamento pela Administração Superior.”; artigo 23, parágrafo único: o Conselho 
Superior por 6 votos a 2, vencidos os Conselheiros Thiago e Anderson, rejeitou a 
proposta do relator. O Conselheiro João se ausentou momentaneamente da sessão, 
assumindo a presidência o Conselheiro Anderson, Subdefensor Público-Geral. O 
Conselheiro Djoni encaminha a proposta para alterar o artigo 12 da Resolução 
CSDPESC nº 74/2017, em razão da aprovação da nova redação do caput do artigo 23: 
o Conselho Superior, por unanimidade, aprovou o encaminhamento, ausente o 
Conselheiro João; e aprovou por unanimidade a seguinte redação do caput  do artigo 12 
da Resolução CSDPESC nº 74/2017: “Art. 12. As folgas deverão ser fruídas até a 
aposentadoria do defensor público ou defensora pública.”;  artigo 24: o Conselho 
Superior por unanimidade revogou o dispositivo; artigo 25, caput: o Conselho Superior 
por 5 votos a 3, vencidos os Conselheiros Gabriela, Jorge e Djoni, aprovou a proposta 
de alteração nos seguintes termos: “Para fruição da folga, o defensor público deverá 
realizar o requerimento e encaminhá-lo à Corregedoria-Geral, por correio eletrônico 
funcional, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis e máxima de 90 (noventa) 
dias.”; artigo 25, §§ 1º, 2º, 3º e 4º: o Conselho Superior, por unanimidade, aprovou as 
seguintes redações: “§ 1º. No requerimento, o defensor público ou a defensora pública 
deverá: I - indicar a data da folga; II - apresentar a anuência de defensor público indicado 
ou defensora pública indicada a respeito das audiências e demais atos administrativos 
ou processuais designados para a data da folga ou a impossibilidade de obtê-la; III - 
informar os atendimentos agendados, audiências prazos judiciais e administrativos com 
vencimento no dia da folga para o Defensor ou Defensora anuente; IV - instruir a equipe 
de assessoramento para que dê continuidade aos serviços, auxiliando o defensor público 
indicado ou a defensora pública indicada; V – a definição da responsabilidade pelos 
prazos entre o defensor público ou defensora pública que frui a folga e o anuente. §2º. 
A fruição das folgas observará a ordem da respectiva aquisição. §3º. O defensor público 
ou a defensora pública poderá atestar a inexistência de compromissos institucionais para 
o período de folga solicitada e se comprometer com a realização de urgências. §4º. Em 
caso de comprovada impossibilidade de atendimento aos requisitos do inciso II do § 1º 
deste artigo, a viabilização da fruição da folga será verificada a partir da disponibilidade 
de defensores públicos substitutos ou defensoras públicas substitutas e decidida pela 
Corregedoria-Geral, conforme normativa própria.”; artigo 25, § 5º: o Conselho Superior, 
por 7 votos a 1, vencido o Conselheiro Djoni, aprovou a seguinte redação: “§5º. 
Transcorrido o período de um ano do pedido em que houve negativa da concessão sem 
que o defensor público ou defensora pública tenha fruído folga, poderá ser concedida 
folga sem os requisitos previstos no inciso II do parágrafo primeiro deste artigo ou sem 
a determinação de defensor público substituto ou defensora pública substituta, conforme 
normativa própria.”, o Conselheiro Djoni registra que “somente foi contra a alteração 
porque entende que, sem a disciplina normativa de como dar-se-á a concessão de folga 
sem a anuência de Defensor Público e sem a determinação de Defensor Público 
Substituto, pode-se cogitar estar sendo permitida, pelo Conselho, a não realização de 
audiências pela Defensoria Pública no dia da folga do titular e a consequente nomeação 
de advogados dativos.”; artigo 25, § 6º: o Conselho Superior, por unanimidade, aprovou 
a seguinte redação: “§6º. O defensor público ou defensora pública deverá ajustar com a 
Corregedoria-Geral a data referente ao parágrafo quinto deste artigo.”; artigo 26: o 
Conselho Superior, por unanimidade, aprovou a seguinte redação: “Art. 26. A 
Corregedoria-Geral decidirá a respeito do requerimento cientificará o defensor Público 
interessado ou a defensora pública interessada, bem como o defensor público indicado 
ou a defensora pública indicada.”. 
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ORDEM DE DELIBERAÇÃO: 3ª 

3 018-2020 
Gabriela Souza 
Cotrim 

DPE 405/2020 - Proposta 
de alteração do RICS  

Gabriela Souza 
Cotrim 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: A Conselheira Gabriela relatou o expediente. Aberta a 
discussão e iniciada a votação, o Conselho Superior, por unanimidade, aprovou a 
proposta da Conselheira relatora Gabriela, nos seguintes termos: “Art. 39. O Conselho 
Superior reunir-se-á na Sede da Defensoria Pública do Estado em sessões ordinárias e 
extraordinárias. Parágrafo único: As sessões do Conselho Superior da Defensoria de 
Santa Catarina poderão ser realizadas inteiramente por videoconferência.”. 

ORDEM DE DELIBERAÇÃO: 4º 

4  021-2020 
Anderson de 
Oliveira 
Euriques 

DPE 445/2020 – 
Proposta de alteração da 
Res. CSDPESC nº 
90/2017 – Ouvidor-Geral 

Anderson de 
Oliveira Euriques 

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

ORDEM DE DELIBERAÇÃO: 5º 

5 

036-2019 ADEPESC 

DPE 721/2019 – Revisão 
a respeito da normativa 
de colidências de pauta 
de audiências Gabriela Souza 

Cotrim 

046-2019 Dayana Luz 

Proposta de alteração do 
art. 6º, III da 
Res.CSDPESC nº 
63/2016 - CONEXÃO 

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

ORDEM DE DELIBERAÇÃO: 6º 

6 040-2019 
Roger Rasador 
Oliveira 

DPE 809/2019 - Proposta 
de resolução para 
regulamentar a utilização 
de videoaudiência 

Jorge Cali Canut 
Neto 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: A Conselheira Gabriela pediu vista do expediente. 

ORDEM DE DELIBERAÇÃO: 7º 

7 053-2019 
Valentim 
Hodecker 
Junior 

DPE 903/2019 – 
Proposta de alteração 
das Res. CSDPESC nº 2 
e 8/2013 

Jorge Cali Canut 
Neto 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: O Conselheiro Thiago requereu diligência diante da 
informação do Defensor Público-Geral sobre estudos existentes na Defensoria Pública-
Geral sobre as diárias, bem como apontamento do Defensor Público Jorge Calil Canut 
Neto de que se poderia estudar a atualização monetária do valor das diárias, motivo pelo 
qual seria pertinente a requisição de diligência à Defensoria Pública-Geral e à ASSEJUR. 
O Conselho Superior, por unanimidade, anuiu com o pedido de diligência nos termos 
solicitados. 
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ORDEM DE DELIBERAÇÃO: 8º 

8 019-2020 DPG 
DPE 442/2020 – Plano 
de Atuação da DPESC – 
Ano 2020 

DPG 

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

ORDEM DE DELIBERAÇÃO: 9º 

9 020-2020 
Thiago Burlani 
Neves 

DPE 443/2020 – 
Proposta de resolução 
para regulamentar o 
teletrabalho dos 
servidores 

Thiago Burlani 
Neves 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: O Conselho Superior, por unanimidade, decidiu pela retirada 
de pauta do expediente e aprovou manifestação nos seguintes termos: “os atos de 
trabalho remoto dos servidores serão regulamentados pela Defensoria Pública-Geral e 
pela Corregedoria-Geral exclusivamente enquanto perdurar a situação de pandemia do 
COVID-19, postergando para momento futuro a regulamentação do trabalho remoto dos 
servidores pelo Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina.” 

ORDEM DE DELIBERAÇÃO: 1ª 

 
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, por unanimidade, decidiu por manter a 
integração até a próxima sessão ordinária, e instaurar o requerimento da Corregedoria-
Geral como expediente para ser incluído na pauta da próxima sessão do Conselho 
Superior.  

IV. OCORRÊNCIAS: Não houve.  

V. EXTRA-PAUTA:  

Os Conselheiros e Conselheiras eleitos se despedem do Conselho Superior e 
agradecem aos demais Conselheiros pelo trabalho que realizado. O Presidente da 
ADEPESC parabenizou e se despediu  dos Conselheiros atuais. O Presidente do 
Conselho Superior agradeceu a presença de todos, dando por encerrada a sessão às 
19h44. 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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