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Ata da 55ª Reunião do Conselho Superior da Defensoria Pública 
Extraordinária - 2016 

Aos dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, 
às 14h, reuniram-se no Gabinete da Defensoria Pública do Estado 
de Santa Catarina - CNPJ n º 16.867.676/0001-17, sito na Avenida 
Othon Gama D'Eça nº 622, Edifício Luiz Carlos Brunet, Centro, 
Florianópolis/Se, os senhores membros do Conselho Superior da 
Defensoria Pública do Estado, o Conselheiro Nato Dr. Ivan Cesar 
Ranzolin - Defensor Público-Geral, o Conselheiro Nato Dr. Sadi 
Lima - Subdefensor Público Geral e o Conselheiro Nato Dr. George 
Dias Zaccarão - Corregedor-Geral, o Conselheiro E lei to Djoni 
Luiz Gilgen Benedete - Defensor Público, o Conselheiro Eleito 
Felipe Schmitz da Silva - Defensor .Público, o Conselheiro Eleito 
Renan Soares de Souza - Defensor Público, o Conselheiro Eleito 
Tiago de Oliveira Rurnmler - Defensor Público, o Conselheiro 
Eleito Thiago Burlani Neves - Defensor Público. Participou da 
reuniao, o presidente da Associação de Defensores Públicos do 
Estado de Santa Catarina, o Defensor Público João Joffily 
Coutinho. Atendido o quo rum deliberativo, com a integralidade 
dos membros existentes, foi aberta a reuniao, assumindo a 
presidência dos trabalhos o Conselheiro Dr. Ivan Cesar Ranzolin, 
que convidou a mim, Luciana Mentz, para secretariar a reunião, 
a qual tem por objeto a Sessão Solene de Posse dos Novos Membros 
do Conselho Superior e a seguinte pauta: Item 1 - Proposta de 
regulamentação do funcionamento do Conselho Superior, através da 
criação do regimento interno do órgão, para melhor 
desenvolvimento de suas atividades e procedimentos, com revisão 
da Resolução CSDPE n. 11/13. Item 2 - Discussão sobre o Projeto 
de Lei Complementar n. 06/16, que institui o fundo de acesso à 
justiça, atualmente tramitando na Assembleia Legislativa do 
Estado de Santa Catarina. Item 3 - Proposta de discussão e 
alteração do artigo 1° da Resolução n. 11/16, que versa sobre a 
data das reuniões periódicas do Conselho Superior. Item 4 - II 
Concurso Público de Ingresso na Carreira de Defensor Público. 
Item 5 - Sugestão da alteração da Resolução 51/2016 referente ao 
II Concurso Público de Ingresso na Carreira de Defensor Público. 
POSSE DOS NOVOS MEMBROS: Inicialmente, foi realizada sessão 
solene que deu posse aos novos membros do Conselho, os quais 
assinaram o Termo de Posse coletivo e individual que passam a 
fazer parte integrante dessa ata. DELIBERAÇÕES: Vistos e 
discutidos, assim decide o CSDPESC: No item 1 - Dada a palavra 
ao Conselheiro Renan, este suscitou que o item 3 seja analisado 

,. em conjunto com o presente, eis que ambos são relativos a f'i 
Resolução 11, que regulamenta as reuniões do Conselho da DPESC. 
Tal proposição foi aceita pelos demais Conselheiros, que também 
acordaram nas seguintes alterações da Resolução 11. O artigo 1° 
passa a ter a seguinte redação: "Art. 1 °. As decisões do Conselho A 
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públicas, sa lvo nas hipóteses legais de sigilo, sendo 
ordinar iamente realizadas n a primei r a sexta-feira de cada mê s, 
a partir das lüh, na sede da Defensoria Pública". Por proposta 
do Conselheiro Thiago Burlani Neves, que foi aceita pelos demais 
Conselhei r os, ficaram pré-agendadas as seguintes datas para as 
próx imas reuniões, todas com i n ício às 10 hor as: 01-07-2016, 29-
07-2016 (reunião ordinária do mês de agosto), 02-09-2016. Desde 
logo, todos Conselheiros ficaram convocados das datas 
mencionadas. O artigo 2° passa a ter a seguinte redação ; "Art. 
20 . Havendo assunto relev ante e cuja por conveniencia e 
oportunidade recomende a imediata convocaç ã o do Conselho para 
apreciação de matéria e / ou tomada de decisão, poderá ser 
convocada a realização de reunião e xtraordinária pelo Defensor 
Público-Geral ou por solicitação de dois terços dos membros do 
conselho, devendo-se respeitar a antecedê ncia mínima de 04 
(quatro) dias úteis entre a convocação e a sessão, salvo em caso 
de cons e n s o e ntre o s Conse l he i ros."; no art . 4 ° , com a nova 
r edação "Art. 4° . Os assuntos que depe ndam de apr eciação do 
colegiado deverão ser encaminhados ao Defensor Público-Geral por 
meio de e xpediente escrito, com a antecedê ncia mí nima de 06 
(seis) dias úteis, para integrar a elaboração da pauta, 
incluindo-se nesta, automaticamente, as p r opostas enviadas pelos 
membros do Conselho Superior no prazo mencionado.". Ai nda no 
artigo 4° deverão ser i ncluido s os seguintes parágrafos: "§ 1° 
é recorr í vel, por qualque r Conselhe i ro ou pelo Presidente da 
ADEPESC, a decisão do DPG de não inclusão de matéria em pauta. 
§ 2 ° O recurso será analisado pelo Conselho Super ior na sessão 
seguinte, oportunidade na qual o Defensor Público-Geral e o 
recorrente apresentarão as suas razões por tempo não superior a 
10 minutos cada um, sendo então aberta a votação. § 3 ° admitida 
a inclusão da matéria em pauta pela maioria dos presentes, se 
seguirá a sua discussão e eventual deliberação." O Conselheiro 
Djoni registrou que entende que o p r óprio proponente poderia 
apresentar o recurso. O artigo 7 ° passa a vigorar com a seguinte 
redação : "Art. 7 ° . Os assuntos submetidos ao colegiado serão 
conduzidos com obediência às seguintes p r emi ssas: I . Cada item 
da pauta (assunto) terá um r elator , que na ordem e xporá o assunto 
par a os dema i s conselheiros e par a o representante da associação 
estadual dos Defen sores Públicos, momento a partir do qual serão 
abe r tos os debates e eventuais pedidos de esclarecimentos. II. 
Pe l a ordem, votarão os con selheiros com menor tempo de atividade 
na car rei r a, com menor idade e o conselheiro presidente, este 
com voto de qualidade. III. Cada conselhei r o e o presidente da 
associação poderá pedir v ista dos autos re l ativos ao item da 
pauta em discussão, fazendo-o ao té r mino do voto do Relator e 
antes do i n í c i o da votação dos demais Conselheiros, devendo o 
processo ser reapresentado na primeira sessão, colhendo-se, 
todavia, os votos daqueles que se declarar em habilitados par a 
votar. IV. Have ndo consenso entre os conselheiros, poderá ~ 
ocorrer a suspensão da reun ião, a transferência de iten s da pauta 
para a próx ima reuniao ordinária ou r eun ião e xtra ordinária, , 
assim como a retirada de assuntos da pauta. Parágrafo único: 
Havendo pedido de vista, os autos se r ão e nviados e l etr onicamente 
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vista comum a todos os Conselheiros presentes" . Por fim, deverá 
ser publicada a Resolução 11, com as alterações constantes na 
presente ata. O assunto Regimento Interno, também constante do 
item I, foi retirado de pauta pelos Conselheiros. O Presidente 
solicitou, desde logo, que fosse elaborado pelos Conselheiros 
Eleitos estudo acerca do regimento interno, a ser apresentado ao 
Colegiado. No item 2 - O Presidente do Conselho ausentou-se da 
presente reunião por razões de cunho pessoal, passando a 
presidência dos trabalhos para o Conselheiro Sadi Lima. O 
presidente passou a palavra ao Presidente da ADEPESC, que expôs 
a matéria em breve relatório. Os conselheiros presentes, por 
unanimidade, aprovaram a recomendação de que seja determinada à 
gerência financeira a elaboração de um estudo do que poderia ser 
custeado com o valor constante no projeto PLC006/16, em caso de 
aplicação direta na DPESC. No item 3 Item analisado 
conjuntamente com o item 1. No item 5 - Por solicitação do 
Conselheiro Thiago B. Neves, aceito pelos demais Conselheiros 
presentes, houve a inversão da análise dos itens da pauta. O 
Conselheiro Thiago apresentou alterações referentes à Resolução 
51/2016 do CSDPE - II Concurso Público de Ingresso na Carreira 
de Defensor - que foram aprovadas pelos demais Conselheiros 
presentes. O artigo 54 passa ter a seguinte redação: "Art. 54. 
Constituem títulos: I diploma, devidamente registrado, ou 
certificado/declaracão de conclusão de curso de Pós-Graduacão , , 
"stricto sensu", em nível de Doutorado em Direito ou em Ciências 
Sociais ou Humanas, acompanhado do Histórico Escolar - 15 pontos 
por diploma; II - diploma, devidamente registrado, ou 
certificado/declaração de conclusão de curso de Pós-Graduação 
"stricto sensu", em nível de Mestrado em Direito ou em Ciências 
Sociais ou Humanas, acompanhado do Histórico Escolar - 10 pontos 
por diploma; VI - exercício de estágio como estudante de Direito 
ou trabalho voluntário, com carga horaria mínima de 2 O horas 
semanais, em Defensorias Públicas dos Estados e da União, 
mediante certidão circunstanciada expedida pela autoridade 
competente da defensoria - 02 pontos por ano completo, até o 
limite de 04 pontos;". O artigo 4 7 passa a ter a seguinte 
redação: "Art. 4 7. A quarta etapa do concurso, que possuirá 
caráter classificatório e eliminatório, será composta por uma 
prova oral, com vedação a qualquer consulta. Parágrafo único. A 
prova de cada candidato abrangerá um dos grupos de matérias 
abaixo especificados: I Grupo 1: Direito Constitucional, 
Princípios e Atribuições Institucionais da Defensoria Pública, 
Direito Civil, Direito do Consumidor, Direito Processual Penal 
e Direi to da Execução Penal. II - Grupo 2: Direi tos Humanos, 
Direito Administrativo, Direito Processual Civil, Direitos 
Difusos e Coletivos, Direi to Penal e Direi to da Criança e do 
Adolescente." No item 4 - O Conselheiro Djoni também apresentou 
alterações na Resolução 51 de 2016. Os Conselheiros presentes 
aprovaram a nova redação dos incisos quarto e quinto do artigo 
9°, que passam a ter as seguintes redações: "IV - elaborar, 
ouvida a organização contratada, a proposta do Edital do 
concurso, inclusive com cronograma de datas estimadas de 
realização de cada etapa, para deliberação e aprovação do · 
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integrantes da Banca de Exame Oral do Concurso." Quanto às demais 
alterações apresentadas, o Conselheiro George pediu vistas para 
melhor análise das proposições. O Conselheiro Renan registra, 
desde logo, que aprova as mudanças sugeridas pelo Conselheiro 
Djoni. O Conselheiro Renan registra que deva ser encaminhada 
mensagem eletrônica aos membros da DPESC para que seja 
oportunizada a participação na comissão organizadora do II 
concurso para Defensor Público. 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 

Conselheiro 

) ~ V8Jtt~~~MMLER 
Conselheiro 

55' REUNIÃO DO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA· EXTRAORDINÁRIA 
\

4 


