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Ata da 46ª Reunião do Conselho Superior da Defensoria Pública 
Extraordinária - 2016 

Aos quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e 
dezesseis, às 15h reuniram-se no Gabinete da Defensoria 
Pública do Estado de Santa Catarina CNPJ n º 
16.867.676/0001-17, sito à Avenida Othon Gama D'Eç a n º 622 , 
Edifício Luiz Carlos Brunet, Centro, Florianópolis/Se, os 
senhores membros do Conselho Superior da Defensoria Pública 
do Estado, Dr. Ivan Cesar Ranzolin - Defensor Público-Geral, 
Dr. Sadi Lima - Subdefensor Público Geral e Dr. George Dias 
Zaccarão Corregedor-Geral. Participou da reuniao, o 
presidente da Associação de Defensores Públicos do Estado 
de Santa Catarina os Defensores Públicos, o Defensor Público 
João Joffily Coutinho. Atendido o quor um deliberativo com 
a integralidade dos membros natos e x istentes, foi aberta a 
reuniao, assumindo a presidência dos trabalhos o 

. conselheiro Ivan Cesar Ranzolin, que convidou a mim, Leandro 
Ribeiro Maciel, para secretariar a reunião, a qual tem por 
objeto a seguinte pauta: Item 01 - Análise e providências 
da Portaria n° 09 de 2016 . Item 02 - Processo DPE 343/2015 
- Aditivo ao Acordo de Mútua Cooperação entre as Defensorias 
Públicas dos Estados para criação e instituição de 
procedimentos a serem adotados visando a atuação integrada 
e o intercâmbio de informações, garantindo a assistência 
jurídica integral aos necessitados . Item 03 - Triagem das 
Correspondências - Núcleo Recursal da Capital. Item 04 -
Ofício n°002/2016-ADEPESC/GAB/PRE: Eleições do Conselho 
Superior. Item 05 Ofício núcleo regional de Chapecó: 
alteração/suspensão dos Ofícios do Núc l eo Region al da 
Defensoria Pública em Chapecó. Item 06 - P~ssoí_lJp~ional 
dos Servidores: Ofício n° 003/2016 da !ASDPESC. f-t~ '337 -
Instalação ouvidor ia. PALAVRA DO REPRESENTANTE DA 
ASSOCIAÇÃO DOS DEFENSORES PÚBLICOS: Dada a palavra ao Dr . 
João Joffily Coutinho, o mesmo assim manifestou acerca dos 
itens acima: Sobre o item 1 - Em relação à portar ia da 
Defensoria Público Geral n ° 009-2016, a ADEPESC firmou 
posicionamento através de parecer aprovado pela Diretoria 
Executiva, o qual se requer a sua juntada. i t em 4 - A 
ADEPESC esclarece que o pedido de colocação em pauta do 
t erna " e l e i ção do CSDPESC " s e d e u dev i do ao pos i c i on amento 
dos Defensores Públicos, firmado em Assembleia Geral 
Extraordinária, que com a estabilidade na carreira dos 
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primeiros colocados em abril deste ano e em cumprimento ao 
artigo 15, §2°, c/c o artigo 56 da Lei Complementar 
575/2012, já se poderia ter posicionamento deste Conselho 
Superior sobre as resoluções e datas para a eleição e posse 
dos novos conselheiros. Por fim, ressalta que o próprio 
Conselho Superior na sua atual composição Ja firmou 
entendimento que tão logo fosse cumprido o requisito da 
estabilidade seria o mesmo composto, também, pelos 
Conselheiros e lei tos. DELIBERAÇÕES: Vistos e discutidos, 
após ouvir-se a manifestação dos representantes da ADEPESC, 
assim decide o CSDPESC: No item 1 - o Conselho decide 
ratificar os procedimentos adotados pelo Conselheiro 
Presidente, Ivan Cesar Ranzolin, para a finalidade e 
convalidar a Portaria n° 09 de 2016, bem como assim todos 
os procedimentos relativos ao processo de remoção por 
permuta realizado entre os Defensores Chrystopher Augusto 
Danielski e Raf aela Duarte Fernandes. No item 2 - por 
proposta dos Conselheiros, fica aprovada a retirada do item 
da pauta. Decisão unânime. No item 3 - por proposta dos 
Conselheiros, fica aprovada a retirada do item da pauta. 
Decisão unânime. No item 4 - o presidente, Conselheiro Ivan 
Ranzolin, registra o recebimento do expediente Ofício n° 
002/2016-ADEPESC/GAB/PRE, bem como as respostas dadas ao 
Presidente da Associacão dos Defensores, por meio dos 
Ofícios DPE 005-2016, de 27/01/2016 e 008-2016, de 
03/02/2016, que passam a integrar a presente ata. Após 
discussões, o presidente do CSDPESC ratifica a posição 
contida no primeiro Ofício, de que a decisão a ser tomada 
pelo conselho se dará até o final do corrente mês. No item 
~ - Considerando que a) a partir de 5 de fevereiro de 2016 
a Defensora Pública Virgínia Sarubi, a qual encontra-se 
atuando junto ao ofício da infância e juventude e família 
de Chapecó, solicitará exoneração o núcleo de Chapecó, b) 
que o Núcleo de Chapecó já atua com defasagem de defensores, 
ante a exoneração da Defensora Joana no mês de outubro de 
2016, e) que o Núcleo de Chapecó não possui nenhum defensor 
substituto atuando para suprir a lacuna deixada pela 
exoneração da Defensora Virgínia, d) que o referido Núcleo 
já apresenta uma defasagem de 2 analistas e de 3 técnicos, 
o conselho superior decide pela suspensão temporária das 
atividades do 4° Ofício de Chapecó e que caberá ao Defensor 
Público-Geral, na forma do artigo 1 O, inciso XV, da Lei 
Complementar n° 575/2012, designar membro da Defensoria 
Pública para o exercício de suas atribuições junto ao 5° 
Ofício de Chapecó, até que existam novos Defensores 
aprovados em concurso público, aptos e capacitados, para 
serem lotados no Núcleo de Chapecó. Também decide o Con.selho # 
determinar à COJUR que elabore a resolução, com base na 
decisão tomada por este CSDPESC, que seguirá assinada pelo fo 
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Conselheiro Presidente. Decisão unânime. No item 6 - o 
Conselho decide pela realização de comissão especial mista 
de 5 integrantes, presidida pelo Consultor Jurídi co, e com 
a participação de 02 (dois) servidores indicados pela 
Associação dos Servidores da Defensoria Pública - ASDEPESC, 
por O 1 ( um) r epresentante da Associação dos Defensores 
Públicos ADEPESC e por 01 (um) integrante indicado pela 
Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas - GEPES , 
para a elaboração e apresentação da minuta de resolução que 
deverá tratar da progressão de carreira dos serv idores da 
institui ção , cujos níveis e referências se encontram 
dispostos nos anexos II e III, da LC 575/2012. O prazo para 
a conclusão da tarefa será de 30 (trinta) dias, 
prorrogáveis. Decisão unânime. No item 7 - por pr oposta do 
Conselheiro George Zaccarão, fica aprovada a retirada do 
item da pauta para vistas . Decisão unâ nime. Nada mais 
havendo a ser discutido, mandou o presidente que fosse 
lavrada a presente ata, que vai assinada por mim , 

Leandro Ribeiro Maciel (Consultor Jurídico) 
e pelos abaixo nominados. 

~ 
Conselhe i ro 
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