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Aos sete dias do mês de maio de 2021, às 9h39min, reuniram-se, por videoconferência, 
os(as) senhores(as) membros(as) do Conselho Superior da Defensoria Pública do 
Estado, o Conselheiro nato, Renan Soares de Souza, Defensor Público-Geral, a 
Conselheira nata, Dayana Luz, Subdefensora Pública-Geral; o Conselheiro nato, Adauto 
Felipe Colombo, Corregedor-Geral; o Conselheiro eleito, Marcel Mangili Laurindo, 
Defensor Público; o Conselheiro eleito, Diego Torres, 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; e o Presidente da ADEPESC, Cássio Kury Lopes, Defensor 
Público. Atendido o quórum de instalação, foi aberta a reunião, assumindo a presidência 
dos trabalhos o Conselheiro nato, Renan Soares de Souza, Defensor Público-Geral, que 
convidou a mim, Marcio Souza Batista da Silva Filho, para secretariar a reunião, a qual 
tem por objeto o Item II.6 da pauta.  
I. PRELIMINARES (ARTS. 51 ao 55, RICS): 
I.1 Comunicações: O presidente do Conselho Superior cumprimentou e parabenizou o 
Defensor Público Cássio Lopes Kury por sua primeira participação no Conselho Superior 
como Presidente da ADEPESC, desejando-lhe um excelente mandato, no que foi 
acompanhado pelo Conselheiro Valentim.  
I.2 Informe dos expedientes distribuídos: Realizado pelo Presidente. 
II. DELIBERAÇÕES ITENS PAUTADOS: 
II.1 PALAVRA ABERTA: Nenhuma inscrição. 
II.2 ORDEM DO DIA: Atendido o quórum deliberativo, foi aberta a sessão, assumindo a 
presidência dos trabalhos o Conselheiro nato, Renan Soares de Souza, Defensor 
Público-Geral, o qual, após as congratulações de praxe, realizou o sorteio, sendo a 
ordem dos votos assim definida: Conselheiro Valentim, Conselheiro Albert, Conselheiro 
Diego, Conselheira Fernanda, Conselheira Dayana, Conselheiro Adauto e Conselheiro 
Marcel. 
II.3 PEDIDO DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE MATÉRIA NÃO PAUTADA OU 
URGENTE (ART. 58, § 1º, I, RICS): Solicitado o reconhecimento de urgência na 
apreciação do Expediente de nº 027-2021 (DPE 273-2021), de natureza sigilosa, pelo 
Conselheiro Valentim, relator, o requerimento foi levado à deliberação pelo Conselho 
Superior conforme consta em ata sigilosa.   
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 

1 025-2021 DPG 

DPE 289-2021 – 
Promoção por 
antiguidade de 
Defensor(a) Público(a) – 
SIGILOSO 

DPG 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: Em ata sigilosa. 

ORDEM DE DELIBERAÇÃO: 2º 

ITEM EXP. REQUERENTE ASSUNTO RELATORA 
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2 040-2020 ADEPESC 

DPE 786-2020 - Proposta 
de resolução para 
regulamentar a Política de 
Valorização da 
maternidade, da 
amamentação e proteção 
da 1ª Infância 

FERNANDA 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: A Conselheira Fernanda relatou o expediente. O Presidente 
da ADEPESC manifestou-se pela aprovação integral da proposta. Anteriormente às 
discussões houve a apresentação de um vídeo gravado pela Defensora Pública Anne 
Teive Auras, Coordenadora do NUDEM. A análise do expediente ocorreu de modo 
individualizado e foram, no decorrer da exposição item por item pela relatora, apontados 
os seguintes destaques controvertidos: 1) sobre a redação original do art. 3º, caput, da 
Resolução sugerida, aberta a discussão e iniciada a votação, o Conselho Superior, após 
empate de 4x4, vencidos os Conselheiros Albert, Diego, Adauto e Marcel, prevalecendo 
o voto de qualidade do Presidente, aprovou a redação original do dispositivo, resultando 
prejudicadas a proposta subsidiária da Conselheira Dayana, que sugeriu, no caso de 
rejeição, ficasse vedada a designação compulsória das mães lactantes defensoras ou 
servidoras públicas, bem como a proposta subsidiária do Conselheiro Albert, nos 
seguintes termos: “§ 3º Na hipótese de não designação de mães defensoras públicas 
em plantões em decorrência desta resolução, deverá o órgão correicional da Defensoria 
Pública comunicar ao juízo que a defensora pública está afastada das suas atividades 
(plantão) naquela(s) data(s), requerendo a nomeação de advogado dativo para suprir a 
ausência da membra nos plantões que a ela caberia”. 2) O Conselheiro Diego sugeriu o 
acréscimo da seguinte disposição no art. 3º, “a vedação prevista no caput será estendida 
a hipóteses de uniões homoafetivas formadas por homens”, todavia, por visualizar 
dificuldades de ordem pragmática, não efetivou a proposta, que, portanto, não foi levada 
à votação pelo Conselho, salientando-se que o Conselheiro Valentim apresentou a 
seguinte proposta, a qual, pelos mesmos motivos, também não foi levada à deliberação: 
“§ Independentemente do gênero do beneficiário, poderá se beneficiar da regra do caput 
apenas aquele ou aquela que for beneficiado pela licença maternidade em decorrência 
da adoção de criança ou de reprodução assistida”. 3) o Conselheiro Valentim sugeriu a  
redação de um parágrafo único ao art. 3º, nos seguintes termos, “estende-se a vedação 
até o segundo ano de vida da criança, quando a designação para atuação implique 
deslocamento físico da defensora pública ou servidora pública para cidade diversa 
daquela em que exerce suas atribuições”, aberta a discussão e iniciada a votação, o 
Conselho Superior, por maioria de 7x1, vencido o Conselheiro Albert, aprovou a 
proposta, que substituiu os §§ 1º e 2º do art. 3º; 4) O conselheiro Renan sugeriu a 
exclusão do § 2º do art. 5º, aberta a discussão e iniciada a votação, o Conselho Superior, 
unanimemente, aprovou a proposta, e o § 1º do art. 5º, consequentemente, transformou-
se em parágrafo único; 5) Sobre o art. 8º, caput, em sua redação originária, “À servidora 
mãe-nutriz será assegurada a redução da jornada de trabalho, inclusive para as 
ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança, para 06 (seis) horas diárias, 
até o último dia do mês em que a criança completar 24 (vinte e quatro) meses de vida, 
sem prejuízo de sua remuneração”, aberta a discussão e iniciada a votação, o Conselho 
Superior, por maioria de 7x1, vencido o Conselheiro Albert, rejeitou a proposta; 5.1) A 
conselheira Dayana sugeriu uma nova redação ao art. 8º, caput, “à servidora mãe-nutriz 
será assegurada a redução da jornada de trabalho, inclusive para as ocupantes de cargo 
em comissão ou função de confiança, para 06 (seis) horas diárias, até o último dia do 
mês em que a criança completar 24 (vinte e quatro) meses de vida, com proporcional 
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redução da remuneração, nos termos do artigo 24 da Lei 6.745/1985", aberta a discussão 
e iniciada a votação, o Conselho Superior, por maioria de 6x2, vencido os Conselheiros 
Valentim e Renan, que entendiam pela exclusão do dispositivo, aprovou a proposta. O 
Conselheiro Renan justificou o voto contrário por se tratar de ato de competência da 
autoridade administrativa, relacionado à gestão de pessoal; 5.2) Com relação aos §§ do 
art. 8º, pelos mesmos motivos elencados no item 5.1, o Conselho Superior, por maioria 
de 6x2, vencidos os Conselheiros Valentim e Renan, aprovou as propostas. 6) Quanto 
aos demais dispositivos não destacados, ausentes discussões, o Conselho Superior, 
unanimemente, os aprovou. 

ORDEM DE DELIBERAÇÃO: 3º 

ITEM EXP. REQUERENTE ASSUNTO RELATOR 

3 039-2020 Diego Torres 
DPE 773-2020 - Proposta 
de alteração da Res. nº 
99/2019 

DIEGO 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: O Conselheiro Diego relatou o Expediente, apresentou o seu 
voto e, após, ausentou-se da sessão. O Presidente da ADEPESC manifestou-se de 
acordo com a proposição exposta no expediente. Aberta a discussão e iniciada a 
votação, o Conselho Superior, após empate de 4x4, vencidos os Conselheiros Diego, 
Albert, Fernanda e Marcel, prevalecendo o voto de qualidade do Presidente, não 
conheceu do expediente, por se tratar de situação jurídica preclusa, já analisada 
anteriormente, sendo que o próprio Conselho Superior, em deliberação recente sobre 
idêntica temática, já decidiu pela sua incompetência para apreciar a matéria, em decisão 
isenta de vícios, que não autoriza sua reapreciação administrativa. 

ORDEM DE DELIBERAÇÃO: 4º 

ITEM EXP. REQUERENTE ASSUNTO RELATOR 

4 002-2020 
Leonardo Vinícius 

Vieira 

DPE 092-2020 - 
Readequação das 
atribuições da 2ª DP de 
Jaraguá do Sul 

VALENTIM 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: Dispensada a apresentação do relatório, uma vez que já 
apresentado em sessão anterior. O Conselheiro Diego antecipou o seu voto e registrou-
o de modo escrito no bojo do processo. Os Defensores Públicos Sidney Hideo Gomes e 
Leonardo Vinícius Vieira manifestaram-se oralmente e esclareceram as dúvidas dos 
Conselheiros. Aberta a discussão sobre as atribuições da 1ª DP de Jaraguá, foi posta 
em apreciação a seguinte proposta, encaminhada pelo Conselheiro Adauto no próprio 
expediente: 1ª Vara Criminal; 2ª Vara Criminal (exclusivamente nos feitos de execução 
penal); Atendimento, ajuizamento e acompanhamento das demandas de Sucessões 
(exclusivamente nos feitos de alvará judicial da Lei 6.858/1980); e 1ª Atuação Conflitante 
na 2ª Defensoria Pública da Jaraguá do Sul; iniciada a votação, o Conselho Superior, 
por maioria de 4x3, vencidos os Conselheiros Dayana, Marcel e Adauto, não se 
computando o voto do Conselheiro Diego, já que ausente na sessão no momento e por 
não ter participado das discussões da proposta, rejeitou a proposta. Após, foi posta em 
discussão a proposta encaminhada pelos Conselheiros Valentim e Albert, nos seguintes 
termos: 2ª Vara Criminal (exceto nos feitos do Juizado Especial Criminal); 1ª Vara 
Criminal, exclusivamente nos feitos inerentes ao Tribunal do Júri; Atendimento, 
ajuizamento e acompanhamento das demandas de Sucessões (exclusivamente nos 
feitos de alvará judicial da Lei 6.858/1980); 1ª Atuação Conflitante na 2ª Defensoria 
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Pública da Jaraguá do Sul; iniciada a votação, o Conselho Superior, com a unanimidade 
dos votos dos presentes, aprovou a proposta. Aberta a discussão sobre as atribuições 
da 2ª DP de Jaraguá, foi posta em análise a seguinte proposta, encaminhada pelo 
Conselheiro Valentim: Atendimento, ajuizamento e acompanhamento das demandas de 
Família, Idoso (exclusivamente no tocante às medidas de proteção), Saúde, Registros 
Públicos (exclusivamente nas demandas inerentes a registro civil de pessoas naturais) 
e Infância e Juventude (excluídas as ações de apuração de ato infracional e execução 
de medida socioeducativa), 1ª Atuação Conflitante na 1ª Defensoria Pública da Jaraguá 
do Sul; iniciada a votação, o Conselho Superior, por maioria de 5x1, vencido o 
Conselheiro Valentim, rejeitou a proposta, ausente a Conselheira Dayana no momento 
da votação e não se computando o voto do Conselheiro Diego, pela mesma razão acima 
exposta. Após, posta em discussão a seguinte proposta, ofertada pelo Conselheiro 
Adauto: Atendimento, ajuizamento e acompanhamento das demandas de Família, Idoso 
(exclusivamente nos feitos de Medida Protetiva), Saúde e Registros Públicos; 1ª Atuação 
Conflitante na 1ª Defensoria Pública da Jaraguá do Sul; iniciada a votação, o Conselho 
Superior, por maioria de 4x2 dos presentes, vencidos os Conselheiros Valentim (que, 
como visto, formulou sua própria proposta) e Renan (que acompanhava a posição 
original da Petição COGER 06-2021). Dessa forma, findou aprovada a Deliberação 
CSDPESC nº 78/2021, que produzirá efeitos 30 dias após a sua publicação, conforme 
decisão unânime dos presentes.  

ORDEM DE DELIBERAÇÃO: 5º 

ITEM EXP. REQUERENTE ASSUNTO RELATOR 

5 011-2020 
Hermes Henrique 

Braga 

DPE 280-2020 - 
Readequação das 
atribuições da 1ª DP de 
Maravilha 

VALENTIM 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: Dispensada a apresentação do relatório. O Conselheiro 
Diego antecipou o seu voto e registrou-o de modo escrito no bojo do processo. Proposta 
a conversão do expediente em diligência para que a COGER proceda aos estudos 
necessários à apresentação do parecer do Órgão no bojo dos autos, iniciada a votação, 
o Conselho Superior, por maioria de 5x1, vencido o Conselheiro Albert, converteu o 
expediente em diligência, pelo prazo de 2 sessões (retorno na sessão ordinária de julho), 
vencidos, no ponto, os Conselheiros Renan e Adauto, que votaram pelo prazo de 3 
sessões.      

ORDEM DE DELIBERAÇÃO: 6º 

ITEM EXP. REQUERENTE ASSUNTO RELATOR 

6 053-2020 
Ludmila Pereira 

Maciel 

DPE 980-2020 - 
Readequação das 
atribuições da 4ª DP de 
Criciúma 

ADAUTO 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: O Defensor Diego, em posicionamento antecipado, pediu 
vista do expediente. 

ORDEM DE DELIBERAÇÃO: 7º 

ITEM EXP. REQUERENTE ASSUNTO RELATORA 

7 054-2020 
Djoni Luiz Gilgen 

Benedete 
DPE 982-2020 - Proposta 
de edição de 

DAYANA 
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manifestação relativa às 
condenações de verbas 
sucumbenciais em favor 
da DPE 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: Em virtude da ausência da Conselheira Dayana no momento 
de deliberação, o Conselheiro Renan relatou o expediente. Aberta a discussão e iniciada 
a votação, o Conselho Superior, unanimemente, com votos antecipados dos 
Conselheiros Dayana, Marcel e Diego, decidiu pela perda de seu objeto, em virtude da 
edição recente da Resolução CSDPESC nº 110/2021, que trata da Central de Cobrança 
de Honorários.     

ORDEM DE DELIBERAÇÃO: 8º 

 
III. OUTROS ASSUNTOS (ART. 44, VII, RICS):  
 
III. 1: Revisão automática (art. 3º, § 3º, Res. 63/16) das integrações provisórias nos 
NR de Itajaí e da Capital: Mantidas as integrações. 
 
IV. OCORRÊNCIAS: Houve intervalos na sessão, das 13:26 às 14:34 e das 16:37 às 
16:59. 
 
V. EXTRA-PAUTA: Expediente nº 027-2021 (DPE 273-2021), de natureza sigilosa, que 
trata da promoção por merecimento de Defensor(a) Público(a), de relatoria do 
Conselheiro Valentim. Reconhecida a urgência, referido expediente passou para ordem 
de 1º do dia. Discussão e votação em ata sigilosa. 

O Presidente do Conselho Superior parabenizou os Defensores Públicos Julia Gimenes 
Pedrollo e Gabriel Santos Pereira Paquielli pela promoção para 3ª categoria na carreira 
de Defensor Público estadual, bem como congratulou o representante da ADEPESC, 
Defensor Público Cássio Kury Lopes, pela sua primeira participação em sessões do 
Conselho, o qual ressaltou a relevância da atuação da Associação e a importância dos 
membros em manterem os vínculos associativos. Após, o Presidente do Conselho deu 
por encerrada a sessão às 19h37min. Nada mais havendo a ser discutido, o Presidente 
do Conselho Superior mandou que fosse lavrada a presente ata, que vai assinada por 
mim, Marcio Souza Batista da Silva Filho (Secretário Executivo do Conselho Superior) e 
pelos abaixo nominados. 

 

 

 

Renan Soares de Souza 

Presidente do Conselho Superior  

 
 
 

Dayana Luz 
Conselheira 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Adauto Felipe Colombo 
Conselheiro 
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Marcel Mangili Laurindo 
Conselheiro 

 
 
 

Albert Silva Lima 
Conselheiro  

 
 
 
 

Valentim Hodecker Junior 
Conselheiro  

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Diego Torres 
Conselheiro 

 
 
 

Fernanda Aparecida Rocha Silva 
de Menezes 
Conselheira 

 
 
 

Cássio Kury Lopes 
Presidente da ADEPESC 
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