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Ata da 119ª Sessão do Conselho Superior da Defensoria Pública Ordinária – 2020 
(ATA 119 – 1–1) 

Aos sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às 13h07, 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, Daniel 
Deggau Bastos, Corregedor-Geral em exercício; o Conselheiro eleito Marcel Mangili 
Laurindo, Defensor Público; o Conselheiro eleito Albert Silva Lima, Defensor Público; a 
Conselheira eleita Fernanda Aparecida Rocha Silva de Menezes, Defensora Pública; o 
Conselheiro eleito Valentim Hodecker Junior, Defensor Público, o Conselheiro eleito 
Sérgio Dantas Chamoun, Defensor Público (em razão de licença de Conselheiro titular) 
e o Presidente da Associação de Defensores Públicos do Estado de Santa Catarina, 
Tauser Ximenes Farias, Defensor Público. 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: O Defensor público-Geral fez os informes das atividades 
administrativas da Administração Superior, sobre a primeira transmissão ao vivo de 
sessão do Conselho Superior no canal da Defensoria Pública do YouTube, em caráter 
experimental; informou a aprovação da cota orçamentária da DPESC para o ano que 
vem nos termos solicitados; sobre a criação do gabinete de transição a partir de 1º de 
setembro de 2020 até 15 de setembro de 2020; sobre os desdobramentos da suspensão 
do período aquisitivo de licença-prêmio; comentou da publicação dos editais de 
credenciamento de estagiários de graduação e pós-graduação; sobre a possibilidade de 
nomeação de novos membros e servidores; sobre a representatividade das Defensorias 
Públicas Estaduais em Brasília. O Presidente da ADEPESC fez os informes 
administrativos da associação.  
I.2 Informe dos expedientes distribuídos: dispensada a leitura. 
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, que  realizou o sorteio, sendo a ordem dos votos: Conselheiro Marcel, Conselheiro 
Valentim, Conselheiro Sérgio, Conselheiro Albert, Conselheira Fernanda, Conselheiro 
Daniel e Conselheiro Anderson. 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 Defensor Público Fernando André Pinto de 
Oliveira Filho solicitou a análise da urgência do regime de urgência e inversão de pauta 
em relação ao item 5 - Expediente 007-2020, aberta a discussão e iniciada a votação, 
o Conselho Superior por unanimidade rejeitou o regime de urgência do expediente, mas 
aprovou o pedido de inversão de pauta para ser o segundo item a ser deliberado nesta 
sessão. 
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 Conselho Superior 
por unanimidade decidiu pela inversão de pauta em relação ao item 2 – Expediente 
021-2020 como primeiro item a ser analisado nesta sessão. 
II.6 INÍCIO DA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:  

ITEM EXP. REQUERENTE ASSUNTO RELATOR 
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1 063-2019 
Djoni Luiz 

Gilgen 
Benedete 

PE 1045/2019  - Proposta 
de alteração da 
Resolução nº 14/2014 

Marcel Mangili 
Laurindo 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: O Conselho Superior por unanimidade e em razão do 
adiantado da hora decidiu pela retirada de pauta. 

ORDEM DE DELIBERAÇÃO: 3º 

2 021-2020 
Anderson de 

Oliveira 
Euriques 

DPE 445/2020 – Proposta 
de alteração da 
Resolução nº 90/2019 – 
Ouvidor-Geral 

Anderson de 
Oliveira Euriques 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: o Conselheiro Anderson relatou o expediente. Aberta a 
discussão das alterações propostas pela sociedade civil, de forma individualizada, assim 
restaram as votações: artigo 1º: o Conselho Superior por unanimidade rejeitou a 
proposta de alteração, mantendo a redação original do cargo como “Ouvidor-Geral”, bem 
como excluir a expressão “do Estado de Santa Catarina”, neste e nos demais artigos em 
que somente se propõe a alteração da nomenclatura do cargo; artigo 5º, I e II: o Conselho 
Superior por 7 votos a 1, vencido o Conselheiro João, pela rejeição da proposta de 
alteração; artigo 5º, §1º: o Conselho Superior por unanimidade aprovou a redação nos 
seguintes termos:  “§ 1º. Para fins desta Resolução, consideram-se entidades civis 
habilitáveis: I - Organizações da Sociedade Civil legalmente constituídas, que 
comprovem: a) atuação em, no mínimo, 01 (um) município, em pautas não restritas ao 
interesse local, e relacionadas com a promoção e a defesa dos direitos humanos no 
âmbito do Estado de Santa Catarina; b) estar regularmente constituída há no mínimo 01 
(um) ano; c) ausência de fins lucrativos; d) possuir em seus objetivos a promoção e 
defesa dos direitos humanos; e) efetiva atuação voltada à promoção e defesa dos 
direitos humanos e vinculada à missão institucional da Defensoria Pública, comprovada 
por meio de relatório de atividades, acompanhadas de seus respectivos comprovantes; 
II - entidades, coletivos ou movimentos organizados da sociedade civil não constituídos 
juridicamente, desde que apresentem termo de indicação subscrito por, no mínimo, 02 
(duas) entidades que atendam a todos os requisitos previstos no inciso I deste parágrafo, 
e que comprovem: a) atuação em, no mínimo, 01 (um) município, em pautas não restritas 
ao interesse local, e relacionadas com a promoção e a defesa dos direitos humanos no 
âmbito do Estado de Santa Catarina; b) existência comprovada de, no mínimo, 01 (um) 
ano; c) ausência de fins lucrativos; d) efetiva atuação voltada à promoção e defesa dos 
direitos humanos e vinculada à missão institucional da Defensoria Pública, comprovada 
por meio de relatório de atividades e seus respectivos comprovantes;”; artigo 5º, § 3º: o 
Conselho Superior por unanimidade aprovou a substituição do Colégio Nacional dos 
Ouvidores por “entidade nacional de ouvidorias das Defensorias Públicas Estaduais”, de 
ADEPESC por “entidades de classe de maior representatividade dos defensores 
públicos e das defensoras públicas”. Proposta pelo Conselheiro Thiago em voto escrito 
e encampado pelo Conselheiro Valentim, a inclusão da Associação dos Servidores e 
Servidoras da Defensoria Pública no rol constante no dispositivo, o Conselho Superior 
por 5 votos a 3, vencidos os Conselheiros Anderson, Sérgio e João, aprovaram a 
inclusão da expressão “entidades de classe de maior representatividade dos servidores 
e servidoras”, com os Conselheiros Albert e Daniel deixando registrado que a inclusão 
traz restrições à participação dos presidentes das associações na audiência pública e o 
Conselheiro João deixa registrado que entende ser mais conveniente a redação proposta 
pela sociedade civil; artigo 5º, §§4º, 5º e 6º: o Conselho Superior por unanimidade 
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aprovou a inclusão dos dispositivos com as seguintes redações: § 4º. O termo de 
indicação a que se refere o inciso II do § 1º somente por poderá ser emitido, no máximo, 
03 (três) vezes por uma mesma entidade. § 5º. A entidade civil interessada em participar, 
com direito a voto, da audiência pública destinada a formar a lista tríplice deverá, em 
prazo a ser estabelecido em Edital, apresentar requerimento à Comissão Eleitoral para 
tanto. § 6º. O requerimento referido no § 5º deste artigo deverá ser assinado pelo(a) 
presidente, coordenador, ou quem exerça função análoga da entidade civil habilitável, 
acompanhado de documentação impressa que comprove, conforme o caso, atendimento 
ao previsto nos incisos I e II do § 1º.”; artigo 6º, caput: o Conselho Superior por 
unanimidade rejeitou a proposta de alteração; artigo 7º, caput: o Conselho Superior por 
unanimidade aprovou a seguinte redação: “Art. 7º. Uma vez habilitadas, as entidades 
civis poderão indicar, no prazo previsto no Edital, um representante para exercer o direito 
a voto plurinominal no processo referenciado, para a formação da lista tríplice.”; artigo 
7º, §1º: o Conselho Superior por unanimidade aprovou a seguinte redação: § 1º. A 
indicação de que trata o caput far-se-á em prazo a ser estabelecido em Edital e por meio 
da remessa de ofício ou carta de indicação, encaminhado à Comissão Eleitoral, e com a 
devida subscrição pelo representante da entidade civil habilitada, o qual deverá conter, 
necessariamente, os seguintes dados: I - nome completo do(a) indicado(a); II - número 
da carteira de identidade (RG) do indicado ou da indicada; e III - número de inscrição no 
Cadastro Nacional de Pessoas Físicas (CPF/MF) do indicado ou da indicada;”; artigo 7º, 
IV a VIII: o Conselho Superior, por unanimidade, aprovou a alteração proposta, para 
revogar os dispositivos; artigo 8º, IV: o Conselheiro Marcel propõe a exclusão do 
dispositivo e o Conselho Superior por unanimidade aprovou a revogação do dispositivo; 
artigo 8º, VII: o Conselho Superior por unanimidade rejeitou a proposta de alteração; 
artigo 8º, VIII: o Conselho Superior por unanimidade rejeitou a proposta de alteração; 
artigo 8º, § 1º, caput: o Conselho Superior por 7 votos a 1, vencido o Conselheiro 
Valentim, aprovou a seguinte redação: “§ 1º. São documentos necessários à habilitação 
dos cidadãos ou cidadãs interessados em se candidatar às vagas da lista tríplice:” artigo 
8º, § 1º, IV: o Conselho Superior, por unanimidade, rejeitou a proposta de alteração; 
artigo 9º, caput: o Conselho Superior, por unanimidade, rejeitou a proposta de alteração; 
artigo 9º, §2º: o Conselho Superior, por unanimidade, aprovou a seguinte redação: “§2º. 
Após a publicação, será aberto o prazo de 05 (cinco) dias para a impugnação do 
resultado preliminar das inscrições, seja pelos cidadãos e cidadãs, seja pelas entidades 
civis, mediante requerimento devidamente fundamentado, endereçado ao presidente da 
Comissão Eleitoral.”; artigo 10, caput: o Conselho Superior, por unanimidade, aprovou a 
seguinte redação: “Art. 10. A votação para composição da lista tríplice será realizada em 
audiência pública, coordenada pela Comissão Eleitoral, com local e data previamente 
divulgados pela imprensa oficial.” artigo 10, §4º: o Conselho Superior, por unanimidade, 
aprovou a seguinte redação: “§4º. O voto será direto, aberto e plurinominal devendo ser 
proferido pelo(a) representante habilitado(a), que deverá indicar à Comissão Eleitoral 03 
(três) nomes dentre os(as) candidatos(as) habilitados(as).”; artigo 10, §§5º e 6º: o 
Conselho Superior, por unanimidade, rejeitou a proposta de alteração, decidindo pela 
revogação dos dispositivos; artigo 11, I e II: o Conselho Superior por 7 votos a 1, vencido 
o Conselheiro Valentim, aprovou a seguinte redação: “I – O(A) de maior idade; II – o 
maior tempo de atuação do candidato(a) em pautas não restritas ao interesse local, e 
relacionadas com a promoção e a defesa dos direitos humanos no âmbito do Estado de 
Santa Catarina;”. O Conselheiro Marcel faz proposta para inclusão de dispositivos na 
resolução. Aberta a discussão, assim restaram as votações: artigo 15, caput: O Conselho 
Superior por unanimidade aprovou a seguinte redação do dispositivo: “Art. 15. Findo o 
processo de formação da lista tríplice, o Conselho Superior escolherá, no prazo de trinta 
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dias, por meio de voto secreto, aquele que exercerá o mandato de Ouvidor-Geral, 
encaminhando-o ao Defensor Público-Geral para nomeação.”; artigo 15, §3º: o Conselho 
Superior por unanimidade aprovou a inclusão do §3º do artigo 15 com a seguinte 
redação: “§3º. O Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado oportunizará aos 
candidatos que integram a lista tríplice a presença na sessão seguinte à formação da 
lista para apresentação de seus planos de trabalho.”; artigo 15-A: o Conselho Superior, 
por unanimidade, decidiu incluir o dispositivo, renumerar os demais e aprovar a seguinte 
redação: “Art. 15-A. O(a) Ouvidor(a) Geral pode ser destituído(a) antes do fim do 
mandato, por ato do(a) Defensor(a) Público(a) Geral, a partir de proposta aprovada por 
dois terços dos membros do Conselho Superior da Defensoria Pública de Santa 
Catarina, garantidos o contraditório e a ampla defesa, nos casos de: I – abuso de poder; 
II – conduta incompatível com o exercício da função; III – grave omissão; IV – atos de 
improbidade. Parágrafo único. Em caso de destituição ou renúncia do Ouvidor-Geral, 
será formada nova lista tríplice com os três mais votados remanescentes, e o Conselho 
Superior da Defensoria Pública do Estado escolherá o próximo Ouvidor-Geral, que 
completará o mandato do antecessor.” artigo 16: o Conselho Superior, por unanimidade, 
rejeitou a proposta de alteração e decidiu pela revogação do dispositivo.   

ORDEM DE DELIBERAÇÃO: 1ª 

3 062-2019 Dayana Luz 
DPE 1044/2019 - 
Proposta de alteração da 
Resolução nº 82/2019 

Fernanda 
Aparecida Rocha 
Silva de Menezes 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: O Conselho Superior por unanimidade e em razão do 
adiantado da hora decidiu pela retirada de pauta. 

ORDEM DE DELIBERAÇÃO: 4º 

4  003-2020 
Thiago Burlani 

Neves 

DPE 094/2020 – Proposta 
de alteração da 
Resolução nº 82/2019 

Thiago Burlani 
Neves 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: O Conselho Superior por unanimidade e em razão do 

adiantado da hora decidiu pela retirada de pauta. 

ORDEM DE DELIBERAÇÃO: 5º 

5 007-2020 ADEPESC 

DPE 162/2020 – Proposta 
de resolução para 
regulamentar as licenças 
maternidade e 
paternidade 

Albert Silva Lima 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: O Conselheiro Albert relatou o expediente. O Presidente do 
Conselho Superior concedeu a palavra à Presidente da ASDPESC, Mayara Beckhauser 
Mendonça, por 5 (cinco) minutos. O Presidente do Conselho Superior concedeu a 
palavra ao Presidente da ADEPESC, Tauser Ximenes, por 5 (cinco) minutos. O 
Presidente do Conselho Superior concedeu a palavra ao Presidente da ADEPESC, 
Tauser Ximenes Farias, que representa a Defensora Pública Julia Gimenes Pedrollo, por 
5 (cinco) minutos, a qual solicita a juntada da manifestação no expediente em epígrafe. 
O Conselheiro Daniel propôs a conversão do expediente em diligência para solicitar 
parecer jurídico da ASSEJUR a respeito da legalidade dos temas constantes na proposta 
de resolução apresentada pelo Conselheiro relator. Aberta a discussão e iniciada a 
votação, tendo em vista o seu empate, prevaleceu o voto de qualidade do Presidente do 
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Conselho Superior, Conselheiro João, pela aprovação da diligência solicitada. O 
Conselheiro Marcel pediu vistas do expediente e propôs diligências para solicitar ao 
Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao Ministério Público de Santa Catarina, e às 
Defensorias Públicas Estaduais a cópia dos procedimentos administrativos que 
culminaram na aprovação de suas normativas internas a respeito da licença maternidade 
e paternidade. Aberta a discussão e iniciada a votação, o Conselho Superior por 
unanimidade aprovou o pedido de diligência.  

ORDEM DE DELIBERAÇÃO: 2º 

6 012-2020 
Djoni Luiz 

Gilgen 
Benedete 

DPE 281/2020 – 
Promoção de 
arquivamento PAC nº 36-
2018 – 1ª DP Joinville 

Anderson de 
Oliveira Euriques 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: O Conselho Superior por unanimidade e em razão do 
adiantado da hora decidiu pela retirada de pauta.  

ORDEM DE DELIBERAÇÃO: 6º 

7 028-2020 
Valentim 
Hodecker 

Junior 

DPE 540/2020 – Proposta 
de alteração do RICS 

Valentim 
Hodecker Junior 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: O Conselho Superior por unanimidade e em razão do 
adiantado da hora decidiu pela retirada de pauta. 

ORDEM DE DELIBERAÇÃO: 7º 

 

III.  OUTROS ASSUNTOS (ART. 44, VII, RICS)  

III. 1. Processo DPE 739/2019: Deliberação sobre a escolha do membro para ocupar a 
Presidência e sobre a vaga remanescente da Comissão de Defesa das Garantias e das 
Prerrogativas dos Defensores Públicos do Estado de Santa Catarina – CDGP/DPESC – 
Art. 3º, § 1º, da Resolução CSDPESC nº 83/2018: o Conselho Superior, por 
unanimidade, aprovou a consulta aos atuais membros da CDGP sobre o interesse de 
serem presidentes da Comissão e que a escolha se dará por votação eletrônica, e pela 
republicação de edital para a vaga remanescente. 

IV: EXTRA-PAUTA: Não houve. 

V. OCORRÊNCIAS: Não houve.  

O Presidente do Conselho Superior agradeceu a presença de todos e deu por encerrada 
a sessão às 20h35. 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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