
Ata da 50ª Reunião do Conselho Superior da Defensoria Pública 
Ordinária - 2016 

Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e 
dezesseis, às 15h30, reuniram-se no Gabinete da Defensoria 
Pública do Estado de Santa Catarina CNPJ n º 
16 . 867. 676/0001-17, sito na Avenida Ot hon Gama D' Eça nº 
622, Edifício Luiz Carlos Brunet, Centro, F l orianópolis/Se, 
os senhores membros do Conselho Superior da Defensoria 
Pública do Estado, Dr. I van Cesar Ranzolin Defensor 
Públ ico-Geral , Dr. Sadi Lima - Subdefensor Público Geral e 
Dr. George Dias Zaccarão - Corregedor-Geral. Participou da 
reunião, o presidente da Associação de Defensores Públicos 
do Estado de Santa Catarina, o Defensor Público João Joffily 
Coutinho. Atendido o quorum deliberativo com a 
integralidade dos membros natos existentes, foi aberta a 
reuniao, assumindo a presidência dos trabalhos o 
Conselheiro Ivan Cesar Ranzolin, que convidou a mim, Luciana 
Mentz, para secretariar a reunião, a qual tem por objeto a 
seguinte pauta: Item 01 - OF. n° 014/2016 - ASDPESC -
art. 25 da resolução do estágio probatório dos servidores. 
Item 02 - OF. n° 015/2016-ASDPESC - Estágio probatório dos 
servidores - Designação dos servidores que irão compor a 
Comissão de Avaliação da Resolução de estágio probatório 
dos Servidores da DPESC - art. 7°. Item 03 - Modificação 
das atribuições dos Ofícios do Núcleo Regional de Araranguá. 
Item 04 - Modificação das Atribuições do 2° Ofício do Núcleo 
Regional de Jaraguá do Sul. Item 05 - Plantões - Audiências 
de Custódia. Item 06 - Diárias para Defensores Públicos a 
fim de que participem da eleição do DPG em 13 de maio de 
2016. Item 07 Errata da Resolução CSDPESC n° 4 7, de 
17/03/2016 - Regulamenta o primeiro processo eleitoral para 
a primeira eleição aos cargos de Defensor Público-Geral e 
de membros do Conselho Superior da Defensoria Pública, e 
disciplina os procedimentos para a nomeação e posse. Item 
08 - Aprovação final do estágio probatório da primeira turma 
de Defensores Públicos nomeados. Item 09 - Promoção dos 
Defensores Públicos, em razão da exoneração do Defensor 
Chrystopher Augusto Danielski. Item 10- Despesas realizadas 
sem emissão prévia de nota de empenho. Item 11 - Movimento 
paredista Servidores Públicos - dias paralisados - mensagem 
eletrônica GEPES e Ofício SINTESPE n° 047/2016. Item 12 -
Acesso dos Defensores Públicos às penitenciárias . f 
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permanecendo íntegra a Resolução que dispõe sobre o estágio 
probatório dos servidores nomeados para cargos de 
provimento efetivo da Defensoria Pública do Estado de Santa 
Catarina, aprovada pelo Conselho Superior em seis de abril 
de 2016 (Ata 49). No que diz a respeito aos servidores 
públicos que já tenham alcançado o prazo de três anos de 
exercício desde a nomeação, eles deverão apresentar 
relatório de auto avaliação conjuntamente com a avaliação 
da chefia imediata, tudo conforme os anexos da mencionada 
Resolução. Ficou, ainda, decidido que o prazo para entrega 
das avaliações será de dez dias. No item 2 - O CSDPESC 
decide que, uma vez cumprido o item I, o tema será colocado 
em pauta novamente para designação dos participantes da 
comissão. No item 3 - O Conselho está ciente da solicitação 
do Defensor Público do núcleo regional de Araranguá no 
sentido da modificação dos Ofícios daquele núcleo regional . 
Ficou decidido que o Conselhei ro George e o Presidente 
manterão contato com os juízes da Comarca de Araranguá para 
tentar uma solução antes da modificação dos Ofícios. O 
Presidente da ADPESC ressal ta a importância de análise, a 
fim de resguardar os Defensores Públicos de toda sobrecarga. 
No item 4 - o Conselho está ciente da sol icitação do 
Defensor Póblico do núcleo regional de Jaraguá do Sul no 
sentido da modificação dos Ofícios daquel e núcleo regional. 
Ficou decidido que o Conselheiro George e o Presidente 
manterão contato com os juízes da Comarca de Jaraguá do Sul 
para tentar uma solução antes da modificação dos Ofícios. 
O Presidente da ADPESC ressalta a importância de análise, 
a fim de resguardar os Defensores Públicos de toda 
sobrecarga. No item 5 - Ficou decidido que, diante do baixo 
efetivo de Defensores Públicos e de não haver previsão para 
pagamento de plantões, não há condições de atender as 
audiências de custodia em feriados e finais de semana 
(plantões) . Nas comarcas em que há Varas Criminais, com 
Defensores Públ icos atuantes, esses irão atender as 
audiências de custódia, nos dias úteis. Situações 
peculiares serão tratadas diretamente com a Corregedoria. 
No item 6 - A análise do item foi suspensa em razão da falta 
de dados. No item 07 - Item retirado de pauta. No item 08 
- O CSDPESC conhece e determina a juntada do expediente MM
COR-040-16, firmado pelo Corregedor-Geral , no qual é 
apresentada a l istagem dos Defensores Públicos que foram 
aprovados no estágio probatório, em razão de terem alcançado 
o prazo de três anos. São eles: Adauto Felipe Colombo, Ana 
Carolina Dihl Cavalin, André Luiz de Souza Araújo, Caroline 
Kohler Texeira, Conceição Raquel Melo Sabbat, Daniel Deggau 
Bastos, Dayana Luz, Djoni Luiz Gilgen Benedete, Elinton 
Cassiano Nolli, Fernanda Mambrini Rudolfo, Glenda Rose 
Gonçalves Chaves, José Eduardo da Silva, Juliano Gonçalves 
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da Silva, Luciane Krichenko Gewehr, Ludmila Gradic i 
Carvalho Drumond, Marcel Mangili Laurinda, Marcelo Scherer 
da Si l va, Melina Camara Brigagão, Michele do Carmo Lamaison, 
Mônica Bernardi Rebelatto, Otávia Garcez Marroni, Pedro 
Rios Carneiro, Raquel Paioli, Renan Soares de Souza, Renê 
Beckmann Johann Junior, Samara Beatriz Furtanato Bellan, 
Thiago Burlani Neves, Thiago Yukio Guenka, Tiago de Oliveira 
Rurnmler, Tiago Queiroz da Costa. Referida listagem deverá 
ser publicada no Diário Oficial. O Presidente da ADPESC 
aproveita a oportunidade para parabenizar a primeira turma 
de Defensores Públicos estáveis. No item 09 - Em decorrência 
da abertura de edital para promoção dos Defensores Públicos, 
em face da exoneração do Defensor Chrystopher Augusto 
Danielski, fica aprovada a lista de antiguidade dos 
Defensores Públicos. Após, deverá ser lançado edital de 
promoção dos Defensores Públicos. No item 10 - O Presidente 
determina que fique registrado que nenhuma despesa poderá 
ser efetuada sem prévia emissão de nota de empenho. No item 
11 Ficou decidido que, diante do estado de greve dos 
servidores públicos, os itens constantes no Ofíc i o SINTESPE 
n° 047-2016, serão analisados após a ocorrência da 
assembleia dos servidores (dia 13). No item 12 Ficou 
decidido que o Presidente do Conselho fará conta to com o 
responsável pelas penitenciárias estaduais para assegurar 
o acesso dos Defensores Públicos nos estabelecimentos 
prisionais. O Presidente da Associação reafirma a 
necessidade da Defensoria Pública garantir as prerrogativas 
dos Defensores Públicos para que possam realizar as suas 
atribuições. Nada mais havendo a ser discutido, mandou o 
Presidente que fosse lavrada a presente ata, que vai 
assinada por mim, _________ Luciana Mentz (técnica 
administrativa) e pelos abaixo nominados. 

~~ 
Conselheiro 
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