
Ata da 47ª Reunião do Conselho Superior da Defensoria Pública 
Extraordinária - 2016 

Aos dezessete 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'Eça nº 622 , Edif í c i o Luiz Ca r l os 
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. Participaram da reuniao, o presidente da 
Associação de Defensores Públicos do Estado de Santa Catarina, 
o Defensor Público João Joffily Coutinho, e o Defensor Público 
Djoni Luiz Gilgen Benedete. Atendido o quorum 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 único - Aprovar o regulamento do concurso público 
para ingresso na Carreira de Defensor Público do Estado de 
Santa Catarina. DELIBERAÇÕES: Visto e discutido foi apresentada 
a minuta do regulamento e, a convite dos membros do CSDPESC, 
foi feita urna ampla e xplanação da metodologia adotada pela 
FEPESE, por meio do professor Adalberto Brito 
(adalber to @fepese . o rg. b r ), Coordenador de Provas da FEPESE. Foi 
manifestado pelo professor Adalberto que a FEPESE não abre mão 
de atuar nas provas de primeira e segunda etapas do concurso 
com e x aminadores indicados e xclusivamente pela própria 
Fundação. Todavia, o professor enfatizou que isso não impede 
que a Defensoria Pública apresente a indicação de nomes que 
poder iam vir a compor a banca e x aminadora, mas cuja palavra 
final de aceitar ou não caberá e xclusivamente à FEPESE, caso a 
mesma venha a ser contratada para a realização do certame . 
SUSPENSÃO DA REUNIÃO: Com a concordância dos conselheiros e do 
representante de classe dos Defensores Públicos , foi 
determinada a suspensão da presente reunião para que sejam 
feitas adequações na minuta de resolução, de acordo com as 
informações apresentadas pelo representante da FEPESE . A 
reunião fica desde já aprazada para a próx imo dia 16 de março 
de 2016, às 15h. CONTINUAÇÃO DA REUNIÃO: Aos dezesseis dias do 
mês de março do ano de dois mil e dezesseis, às 15h, reuniram
se no Gabinete da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina 
- CNPJ n º 16.867.676/0001-1 7 , sito à Avenida Ot hon Gama ;, 'Eça 
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n º 622, Edifício Luiz Carlos Brunet, Centro, Florianópolis/Se, 
o s senhores membros do Conselho Superior da Defensoria Pública 
d o Estado, Dr. Ivan Cesar Ranzolin - Defensor Público-Geral, 
Dr . Sadi Lima - Subdefensor Público Geral e Dr. George Dias 
Zaccarão Corregedor-Geral. Participaram da reuniao, o 
presidente da Associação de Defensores Públicos do Estado de 
Santa Catarina, o Defensor Público João Joffily Coutinho, e a 
Defensora Pública Anne Teive Aur as . Atendido o quorum 
deliberativo com a integralidade dos membros natos e x istentes, 
foi dada continuidade à 47 ª Reunião do CSDPESC, iniciada no dia 
17 de fevereiro de 2016, assumindo a presidência dos trabalhos 
o conselheiro Ivan Cesar Ranzolin, que convidou a mim , Luciana 
Mentz, para secretariar a reunião. No item único: O Consultor 
Jurídico Leandro Ribeiro Maciel apresentou a minuta final, com 
os ajustes determinados pelos membros do Conselho Superior . A 
minuta foi lida aos presentes e, dada a palavra ao representante 
da ADEPESC, foi d ito o s egu inte : "Que foi solicitado um prazo, 
a pedido da Comissão Organizadora, a fim de que seja reanalisada 
a Resolução 46, em razão da alteração do documento, que trata 
da aprovação do regulamento específico para o II Concurso 
público para ingresso na Carreira de Defensor Público do Estado 
de Santa Catarina". O Conselheiro George requereu a retirada 
da pauta do item. A manifestação do Presidente da Associação 
foi acolhida, bem corno a do Conselheiro George, pelo Presidente 
do Conselho, o qual encaminhará imediatamente cópia da 
Resolução n° 46 para o Defensor Público Djoni Luiz Gilgen 
Benedete . O Presidente do Conselho marcará nova reunião 
e xtraordinária assim que analisada a proposta definitiva da 
Resolução n° 46. Nada mais havendo a ser discutido, mandou o 
presidente que fosse lavrada a presente ata, que vai assinada 
por mim, Luciana Mentz e pelos abaixo nominados. 

Conselheiro 
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