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Ata da 57ª Reunião do Conselho Superior da Defensoria 
Pública 

Ordinária - 2016 

Aos vinte e nove dias do mês de julho do ano de dois mil e 
dezesseis , às 10h, reuniram-se no Gabinete da Defensoria 
Pública do Estado de Santa Catarina CNPJ n º 
16 . 867.6 76/0001 -17, sito na Avenida Othon Gama D'Eça nº 622 , 
Edifício Luiz Carlos Brunet , Centro, Florianópolis/se, os 
senhores membros do Conse lho Superior da Defensoria Pública 
do Estado , o conselheiro nato Ivan Cesar Ranzolin - Defensor 
Público-Gera l , o conselhe iro nato Sadi Lima - Subdefensor 
Público Geral, o cons e lheiro nato George Dias Zaccarão -
Corregedor-Geral , o conselheiro eleito Djoni Luiz Gilgen 
Benedete - Defensor Público, o conselheiro e lei to Felipe 
Schmitz da Silva - De fensor Público, o conselheiro eleito 
Renan Soares de Souza - Defensor Público, o conselheiro 
eleito Tiago de Oliveira Rummler Defensor Público, o 
conselheiro eleito Thiago Burlani Neves - Defensor Público. 
Participou da reuni ão, o presidente em e xercício da 
Associação de Defensores Públicos do Estado de Santa 
Catar ina, o Defensor Público Marcelo Scherer da Silva. 
Atendido o quorum deliberat ivo, foi aberta a reuniao, 
assumindo a presidênc ia dos trabalhos o conselheiro Dr. Ivan 
Cesar Ranzolin, que convidou a mim, Luciana Mentz, para 
secretariar a reuniao, a qual tem por objeto a seguinte 
pauta : Item 1 - Apresentação do mapeamento de processos pelo 
SENAI ; Item 02 - Apresentação da estrutura organizacional e 
da saúde financ eira da Instituição; Item 03 - Criação da 
comissão para elaboração do orçamento de 2 O 1 7; Item 04 -
Apresentação da estrutura organizacional da Gerência de 
Apoio Judiciário da I nstituição; Item 05 - Apresentação do 
mapeamento do processo de estágio probatório dos defensores; 
Item 06 - Anális e da suspensão dos efeitos dos artigos 4°, 
5° e 7° da Resoluç ão 40 de 29 de outubro de 2015 (referente 
ao item 03 que f oi retirado da pauta da Reunião Ordinária 56 
- relatoria do conselheiro Renan - DPE198/2016); Item 07 -
Regimento Interno Reso lução n. 11 do CSDPE (matéria / 
suspensa conforme ata da Reunião Ordinária 56 - relatoria do /;1 
conse lheiro Renan); I tem 08 Designação da Comissão 
Organ izadora do Concurso (referente ao item 05 retirado da - · 
pauta da reunião ordinária 56 - relator conselheiro Djoni); , 
Item 09 - Reanális e da Resolução 52 de 15 de junho de 2016 
- vistas da matéria solicitada pelo conselheiro Renan na 56ª 
reunião ordinária; Item 10 - Cooperação de atendimento entre 
Núcleos e Defensorias Públicas (referente aos itens 09 e 11 
da reuni ão ordinária n° 56), concomitante ao assunto, análise 



do Termo de Cooperação referente ao CONDEGE - pedido de 
vistas pelo conselheiro Thiago Burlani Neves; Item 11 - Art. 
16 da Resolução 52 de 15 de junho de 2016 - homologação do 
resultado final de servidor es públicos - estágio probatório 
de técnicos e analistas (proposta apresentada pela Gerência 
de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas e aceita pelo 
Presidente do Conselho); Item 12 - Alteração dos artigos 9° 
e 69 da Resolução 51 d e 04 de maio de 2016. DELIBERAÇÕES: 
Vistos e discutidos, a s sim decide o CSDPESC: primeiramente, 
foi colocada em pauta a aprovação da Ata da reunião anterior 
de n° 56 , d e 01 de julho de 2016 . Após leitura da Ata 56 do 
CSDPE , o s conselheiros decidiram por aprovar a Ata da Reunião 
Ordinária n º 5 6 do CSDPE. Item 01 Os conselheiros 
conheceram o trabalho e cumprimentaram os responsáveis pelo 
mapeamento apres entado pelo SENAI. Os conselheiros eleitos 
ponderaram pela neces s idade de capacitação dos servidores 
lotados nos núcleos regionais . Item 02 Terminada a 
apresentação, os conselheiros cumprimentaram o gerente 
financei ro pelo traba lho apresentado. Faz parte integrante 
desta Ata o material apresentado pelo Sr. Sergio Brasil Nunes 
Caldas. Item 03 - Debatido acerca da composição da comissão 
para elaboração do orçament o de 2017, ficou decidido que a 
comissão será c omposta pelos conselheiros eleitos, os quais 
terão a facu ldade de i ndicar pessoa para integrar a refe rida 
comissão no s eu lugar até o dia 04 de agosto de 2016. O 
conse lheiro Renan i nforma, desde logo, que nas suas 
ausências, será representado pelo defensor público Marcelo 
Scher er da Silva. Os c onse lheiros eleitos, sugerem, que seja 
encaminhado pe lo DPG e xped i e nte ?O setor financeiro a fim de 
que dois servidores participem da mencionada comissão. 
SUSPENSÃO DA REUNIÃO : Com a concordância dos conselheiros 
p r esente s e do repre sentante de classe dos Defensores 
Públicos , foi determinada a suspensão da presente reunião 
por uma hora para almoço. CONTINUAÇÃO DA REUNIÃO: Às 14h, 
atend ido o quorum de libe rativo, foi reaberta a reunião , 
assumindo a pre sidência dos t r abalhos o conselheiro Sadi 
Lima . Atras o justificado do conselheiro Ivan Ranzolin (saúde 
de fami liar). Dando c ontinu idade a os trabalhos, passou-se a 
anál ise dos itens pautados : no Item 04 - Oportunizada a 
apr esent ação do seto r GEAJU, os conselheiros parabenizaram 
o gerente e os s ervidor es do setor pelo trabalho apresentado 
- o material entregue O "Relatório de atividades do setor de 
patr imônio - GEAJU " fi ca fazen do parte dessa Ata. Item 05 -
Passada a pa l avr a ao conselheiro George, com a concordância 
dos demais conselheiros, a apresentação do mapeamento do 
processo de estágio p robatório dos Defensores Públicos foi 
reti rada de pauta. I tem 06 - Dada a palavra ao relator, 
cons e lheiro Renan, e sse expôs a o s conselheiros os motivos 
(documento anexo - proposta de alteração da resolução n° 40 -

ro-2 \ 
57' REUNIÃO DO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO D 



2015-CSDP) para alteração da Resolução 40, e os conselheiros 
decidiram por aprovar as alterações apresentadas, com 
acréscimo da seguinte expressão "e da carteira nacional de 
habilitação" , no inciso I, do parágrafo segundo, do artigo 
quarto. Resta, assim, a redação f i nal do artigo 4°: " Art . 
4°. Para os deslocamen tos não abrangidos pelo artigo 1 º desta 
resolução, os Defensores Públicos poderão requerer a 
inscrição de veí culo particular, de sua propriedade , para 
ut ilização quando das viagen s em serviço . § 1°. Somente será 
permitida a inscrição de veículos adequados ao serviço a ser 
p restado, em boas condições de trafegabilidade, atestada 
pelo próprio interessado. § 2º. O pedido de inscrição, de 
iniciativa do interessado, será redigido ao Diretor Geral 
Administrativo da Defensoria, a quem competirá a apreciação, 
i nstrui ndo - o com : I - fotocóp ia do doc ument o de propriedade 
do veículo e da carteira nacional de habilitação; II -
declaraçã o, isentando o Estado de Santa Catarina de 
responsabili dade c ivi l, em qualquer hipótese, pelos encargos 
decorr entes da propriedade e ut ilização do veícul o e 
atestando as boa s condições de trafegabilidade ." No tocante 
ao artigo sétimo , ficou aprovada a redação apresentada pelo 
relator: "Art. 7º . O ressarcimento das importâncias 
despendidas pelos Defensores Públicos para os casos do artigo 
4º, sob a forma de i ndenização , correrá à conta da dotação 
própria da Defensoria Pública do Estado ou do Fundo de 
Reaparelhamento da Defensoria Pública - FEADES, devendo o 
requeren te: I - apresentar a autorização de viagem ; II -
apresen tar cópia do termo de audiência ou relatório das 
atividades exercidas no local de dest in o ; III - i ndi car a 
quilometragem p ercorrida , as local i dades atingidas e o 
veículo utilizado. § 1 º. A indenização a que se refere o 
caput deste artigo será efetuada tomando -se por base o menor 
preço do litro d a gasolina, vigente na data da viagem, para 
venda ao consumidor na Capital do Estado , a ser verificada 
pela Gerência de Apoio Judiciá rio (GEAJU), à razão de¼ (um 
quarto), por qui lômet ro rodado , acrescido das despesas com 
pedágio, se for o caso. § 2° . Para calcular a quilometragem 
percorri da, usar-se - á o mapa do Departamento Estadual de 
Infraes trutura - DEINFRA . § 3º. O valor das despesa s com 
pedágio constará do requerimento de indenização pel o 
interessado e será apurado mediante a apresentação do 
respecti vo documento fiscal (cupom fiscal ou fatura do 
s erviço). § 4º Não gerará direito a indenização das despesas 
de locomoção com veículo particular os deslocamentos que se 
derem para municípios distantes até 25 (v i nte e cinco ) 
quilôme tros da s ede de exercício o u lotação, nos termos 
constantes no mapa do Departamen t o Estadual de 
Infraes trutura DEINFRA . " Publique-se referidas 
alterações. Ainda, os conselheiros decidiram que deverá(ão) 
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ser(em) analisado(s) processo(s) referente(s) ao(s) 
ressarcimento(s) de combustível por ventura e x istentes, em 
virtude do impasse re lativo no art. 4°, § 1°, da Resolução 
n. 40-2015-CSDPE, desde que observadas as demais disposições 
normativas do a to. A fim de otimizar as solicitações, os 
conse lheiros sugerem que se ja readequado o formulário para 
incluir as declaraçõe s previstas nas presentes alterações 
(art . 4°, § 2° , da Resolução 40). Com a presença do 
conselheiro Ivan Ranz o l in, esse assumiu a presidência dos 
trabalhos . Item 07 Passada a palavra ao relator, 
conselheiro Renan, foi apresentada minuta acerca do 
regimento interno do Conselho Superior que segue anexa ao 
presente Ata . Após del i beração dos conselheiros, foram 
feitas as seguintes a lterações: no artigo 4°, houve inclusão 
de outras causas de substituição, restando assim a nova 
redação : "Em caso de i mpedimento,, suspeição ou afastamento, 
os membros do Conse l h o Superior serão substituídos da 
seguinte f orma", sendo votos vencidos os conselheiros Djoni, 
Thiago Neves e Fe lipe; no artigo 9°, inc. I, após deliberação 
pelos conselhe i ros, ho uve a alteração da expressão "não 
continuas" para "alternadas": "I - ausência injustificada em 
3 (três) sessões con sec utivas ou em 5 (cinco) sessões 
alternadas;" acerca d a redação na minuta dos incisos II ao 
VIII, do art. 9°, registra-se o voto vencido do conselheiro 
Renan ; o conselheiro Tiago Rummler sugere que seja 
acrescentado o incis o IX ao artigo 9°, com a seguinte 
redação : "IX - conduta in compatível com o decoro e os deveres 
atribuí dos por lei e p o r este regimento , observado o 
contradi tóri o e ampla de fesa, c om quórum qualificado (art. 
32)"; foram voto s vencidos o s dos conselheiros Renane Djoni, 
em razão da subjetividade do critério, visto que já há 
punição do própr io De f ensor por meio da Corregedoria. Os 
conse lheiros eleitos deliberaram por emendar o inciso XI, do 
art. 11 , para acrescentar a parte final do texto, sendo a 
nova r eda ç ã o: "X I - decidi r sobre representação ao Governador 
do Estado , v isando à de s ti tuição do Defensor Público-Geral, 
nos termos d e regul ame ntação própria"; os conselheiros 
também decidiram acrescentar a parte final da redação do 
inciso XXXVI , art . 11 , restando assim a nova redação: " XXXVI 
- requisitar a o Corregedor-Geral os relatórios de correições 
ordinária s ou e x traordiná rias, bem como demais providências 
inerentes a respec t i v a atribuição"; os conselheiros 
presentes decidiram alterar a redação do inciso XLIII, no 
sentido de adequar o ve r bo "aprovar" por "opinar". Votos 
venc idos dos conselhe i ros Thiago Neves e Djoni - "XLIV -
opinar prev iamente sob re o envio de projetos de lei pelo 
Defensor Público-Gera l ". Os conselhe iros decidiram pela 
manutenção do quórum de 04 (quatro) de seus membros para 
propor convocação de s e ssão (votos vencidos dos conselheiros . [t 

57' REUN. O 00 CONSELHO SUPERIOR DA OEFENSO™ PÜBL<A DO ESTADO OE SA4 4 



Renan , Tiago e Sadi, que entendem que o quórum deve ser de 
05 (cinco ). - "XVI - propor a convocação de sessão, mediante 
manifestação de ao menos 4 (quatro) de seus membros"; os 
conselheiros deliberaram e decidira sobre a manutenção da 
redação do art. 14, § 3°; foi voto vencido o do conselheiro 
Sadi Lima. No mesmo sentido endossa o representante da 
ADEPESC em exercício, visto que entendem não ser cabível a 
retirada do conselheiro enquanto ocorrer a votação. "§ 3°. 
Na sessão em que se deliberar acerca de promoção, o 
Conselhei ro que estive r apto a ser votado à promoção por 
merecimento estará impedido de votar e deverá se retirar da 
votação enquant o es tiver concorrendo". Os conselheiros 
presentes deliberaram e decidiram por acrescentar a parte 
final do parágrafo e m referência, restando assim a nova 
redação: "§ 2°. A di stribuição será feita mediante sistema 
rota t i vo, observada a ordem alfabética dos Conselheiros, 
anotando-se o nome do Rel a tor na capa dos autos, ficando 
excluídos da dist ribuição o Defensor Público - Geral e o 
Ouvidor" . Os conselhei r os eleitos decidiram por acrescentar 
o inc i so IX e o parágrafo segundo no artigo 32. Também houve 
renumeração do parágrafo ún ico para primeiro em razão do 
acréscimo de parágra fo . Ainda, foi deliberado pelos 
conselhei r os eleitos a inc lusão da parte final do inciso I, 
do art. em referência . Tem-se a nova redação: " § 1. Ex ige
se maioria quali fica da dos membros do Conselho para:" I -
decidir sobre representação ao Governador do Estado, visando 
à dest ituição do Defensor Público -Gera l do Estado, 
obedecendo os termos da regulamentação que será 
oportunamente aprova da; II decidir sobre proposta do 
Defensor Público -Gera l, v isando à destituição do Corregedor
Geral; III - decidir sobre destituição do Ouvidor-Gera l; IV 
- decidir sobre o sigi l o das suas sessões e votações, para 
preservar interesses da Defen soria Pública ou a privacidade 
ou a honra de qua lquer de seus membros; V - elaborar o seu 
Regimento Interno e aprovar suas alterações . VI - decidir 
sobre a perda do mandato do conselheiro na hipótese do inciso 
I X, art. 9 dest e regimento§ 2° Exige -se maioria absoluta 
dos membros do Conselho para decidir sobre disponibilidade 
ou remoção compulsóri a de Defensor Público". Os conselheiros 
presentes decidiram por alterar a redação do inciso IV, do 
art. 38 , no seguinte s entido : onde se lê: "dos Conse lheiros ", 
leia-se : "dos membros do Conselho" - "IV - comunicações do 
Presidente, dos membros do Conselho e do presidente da 
entidade de classe de ma i or represen tatividade dos membros 
da Defensoria Pública do Estado" (NR). Os conselheiros 
presentes decidiram por alterar a redação do caput do art. 
4 2, no seguinte sent ido: onde se lê: "dos Conselheiros", 
leia-se : "dos membro s do Conselho". "Arti go 42. As 
comunica ções do Presidente, dos membros do Conselho e do 
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presidente da entidade de classe de maior representatividade 
dos membros da Defensoria Pública do Estado versarão s obre 
matérias de interesse do Conselho Superi or ou da Defensoria 
Pública e independerão de incl usão em pauta" (NR). Os 
conse lheiros presentes decidiram por alter ar a redação do 
parágrafo primeiro do art igo 44, limitando ao número máximo 
de 03 (três) pessoas. No parágrafo segundo, do artigo 44, os 
conse lheiros dec idem por alterar o tempo de fala de 10 (dez) 
para 05 (c inco) minutos de fala. "Artigo 44 . § 1°. As 
inscrições para participação, limitadas ao número máx imo de 
03 (três) pessoas, deverão ser realizadas até 15 (quin ze ) 
minutos antes da abertura da sessão. § 2º. O tempo de fala 
de cada inscrito será de até 05 (cinco ) minutos, podendo ser 
ampli ado ou reduzido a critério do Presidente do Conselho 
Superior, de acordo com o número de inscritos" (NR) . Os 
conselheiros eleitos decidiram por emendar a redação do caput 
do art. 4 9, da segu inte maneira : onde se l ê "mesmo sem 
direito a voto", l eia -se" com direi to a voto . "Artigo 49 . 
O Conselheiro, com direi to a voto, poderá pedir vista do s 
autos, fazendo-o obrigatoriamente ante s do encerramento das 
discuss ões, devendo o expediente ser reapresentado na 
primeira sessão ordinária subsequente (NR). Os conselheiros 
eleitos decidiram por r e numerar o artigo 70, passando a ser 
o artigo 72. Também decidi ram que o artigo 70 e 71 passam a 
ter novas redações. " Artigo 70: os atua is e xpedientes serão 
distribuí dos con forme a ordem de chegada para os conselheiros 
nos termos do art. 22 (NR) " . " Artigo 71 : Fica revogada a 
Reso lução 11 de 19 de novembro de 2013 11 (NR). "Artigo 72 . 
Este Regimento Interno entrará em vigor na data de sua 
publicação" (NR) . As alterações deliberadas e decididas 
pelos conselheiros presentes já constam na minuta anexa. Os 
con se lheiros eleitos registr am que o regimento interno 
deveria passar a vigorar a partir da presente data ( 29). 
Item 08 - Dada a palavra ao r elator, conselheiro Djoni, foi 
apresentado o expediente MM-DPG-290-2016, no qual constam os 
membros interessados em participarem da Comissão 
Organizadora do Concur s o - Sérgio Renato de Mello e Francisco 
Guerrera Neto, a lém do s membros elencados na Portaria n° 007 
- de 14-01-2016. Ainda, f oi comunicado pelos conselheiros 
eleitos , que o Defensor Público João Joffily Coutinho não se 
opõe em integrar referida comissão. Ficou decidido que serão 
20 (vinte) o número de v agas oferecidas, e que o concurso 
terá validade po r 02 (do is) anos, prorrogável pelo mesmo 
período . Resta, assim , a redação final da Resolução que 
autoriza a rea lização do II Concurso para ingresso na 
Carreira de Defensor Púb lico do Estado de Santa Catarina e 
designa Comissão Organ izadora do Concurso. " Art . 1 º . Fica 
autoriza da a realização do II Conc urso para ingresso na 
Carreira de Defensor Público do Estado de Santa Catarina. 
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Art. 2°. O Edital do II Concurso preverá 20 cargos vagos na 
t erceira categori a de Defensor Público do Estado de Santa 
Catarina a serem prov i do s mediante o certame . Parágrafo 
único. Às vaga s e x i s ten t e s e indicadas no Edital poderão ser 
a crescidas outras que surgirem durante o prazo de validade 
do concurso . Art . 3º . O Edital do II Concurso ter á validade 
de 02 (dois) anos, prorrogável uma vez , por igual período , 
a partir da data da p ubl icação da homologação do resu l tado 
fi nal do concurs o no Diário Oficia l do Es tado d e San t a 
Ca tarina. Art. 4° . Fica designada a Comi ssão Organizadora do 
I I Concurso, c omposta pelos seguintes membr os: I - titu l ares: 
a) Dr . Djoni Luiz Gil gen Benedete, Defensor Público Es tadual; 
b) Dra. Conceição Raquel Melo Sabat , De fensora Públ ica 
Estadual; c ) Dr a . Luciane Krichenko Gewehr , Defensora 
Pública Estadual ; d ) Dr . Tiago Queiroz da Costa , Defensor 
Público Estadual; e ) Dra . Anna Carolina Pere ira Cesarino 
Faraco Lamy - OAB - SC 35 . 498 - Repres entante da Ordem dos 
Advogados do Brasi l, indicada pelo Conse l ho Secciona l; II -
s uplentes: f) Dr . Sérgio Renato de Me l lo , Defensor Público 
Estadual; g) Dra. Anne Teives Auras , Defensora Públ ica 
Estadual; h ) Dr . Fran cisco Guerrera Neto , Defensor Público 
Estadual; i) Dr . João Joffi ly Coutinho , Defensor Público 
Estadual; j) Dr. Sandro Cesar Sell OAB - SC 20 . 682 , 
Representante da Or dem dos Advogados do Brasil , indicado 
pelo Conselho Seccional. Parágrafo único . O Defensor Públ ico 
Estadual indicado no inci so I, alínea "a" , e x ercer á a 
Presidência da Com i ssão. Art. 5°. Esta Resol ução entrará em 
vigor na data de s ua publ icação. " Item 09 - Dada a palavra 
ao re lator, conselhei ro Renan, es s e ponderou as ra zões para 
que s e ja alterada a Resolução 5 2 de 2016, do CSDPE . No que 
tange ao período de avaliação, os conselheiros acolheram as 
ra zões apresentadas pelo r elator no sentido de que a 
Re s o luç ão 52 obs e r ve o ar t . 16, d a Lei 6. 745 de 1985, que 
aponta que a a v a liação deve ser trimestral. Ace r ca da 
compo s i ção da Comissão de Avaliação Especial de Desempenho, ~ 
fo i deliberado e decidido pelos c o nselheiros presentes que 
a comi s são deverá ser i ntegrada por dois defe n sores t i tu lar es ~ .,_ 
e um s e r v idor estáve l, sendo o s s uplentes da mesma categoria / 1 

- art . 5° da Res. 52 de 20 16. Ai nda, foi deliberado e decidido 
pe l os c onse l he i r os p resente s pela e xtinção da aval i ação de 
con sen s o. Publiq ue-s e . Item. 10 passada a palavr a ao 
re lator, Thiago Neves , esse e xpôs o item. O conselheir o Tiago 
Rurnmle r solicit o u dil igências à DIAD maté r ia. Desde logo, o 
cons e lheiro Ivan afirmou que será a ventada a possibilidade 
de r eali zar termo a di t ivo ao contrato dos Cor r eios no sentido / 
de que a contratada a ssuma a res pon s abilidade de entr ega das / 
corre spondências. I tem 11 - O p r esidente do conselho 
apr e sentou relação de servido r e s qu e estariam p r e v iamente 
aptos a serem con f irmados no estág io probatório, de acordo 
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com o relatório final apresentado pela GEPES (MM-GEPES-066-
20 16). Os conselheiros presente s decidiram, considerando que 
todos o s chefes imediatos dos servidores infra elencados, 
manifes taram-se favoravelmente pela avaliação, e 
considerando que o Corregedor Geral apresentou certidões de 
'nada consta' em relação aos servidores (MM-COGER-102-16, 

MM-COGER-103-16, MM-COGER-104- 16 ), a dispensa do relatório 
e xigido pelo art. 11 c/c art. 16, nos termos da Resolução 
52, de 15-06-2016. São eles: Fernanda Luz da Rosa, Marcelo 
Foscarini e Bruna Guz zatti de Barros. Publique-se. Item 12 
- Dada a palavra ao relator, conse lheiro Djoni, relatou aos 
conse l hei ros presentes os motivos da alteração que decidiram 
por aprovar as seguintes emendas na Resolução 51 de 2016 do 
CSDPE , referente ao II Concurso Público para ingresso na 
Carreira de Defensor Público modificação da redação do artigo 
9°, inciso V, a fim de adequar a expressão "Banca Examin adora 
da Etapa Oral" para " Banca Examinadora das Etapas Discursiva 
e Oral", e alteraç ão do artigo 69 da mencionada Resolução, 
com a renumeração do parágrafo único para parágrafo primeiro 
e o acréscimo de parágrafo segundo, com a seguinte redação: 
"§ 2º. A Defensoria Pública, por si ou por meio da empresa 
contrata da para organização do certame, prestará assistência 
jurídica gratuita aos membros da Comissão Organizadora em 
caso de impugnações judiciai s relacionadas ao concurso" . 
EXTRAPAUTA O conselhei ro Thiago Neves registra que a redação 
do parágrafo único do artigo 8°, da Resolução 23 de 2014 
(Regimento Interno da Corregedoria-Geral da Defensoria 
Pública do Estado de Sant a Catarina), seja revista. Na mesma 
senda , o artigo 4°, da Resolução 20(Regulamenta a avaliação 
do estágio probatório dos Defensores Públicos do Estado de 
Santa Catarina). Os conse lheiros colocaram em debate a 
questão acerca d a ausência de Of ício que atenda as demandas 
da saúde no Núcleo Regional de Blumenau. Neste primeiro 
momento, ficou aprovada pelos conse lheiros a realização de 
mutirão para atendime nto provisório da demanda de direito à 
saúde naquele Núc leo Regional, ficando sob a 
responsabilidade do conselheiro Tiago Rummler a apresentação 
de minuta de resolução para regulamentação do mutirão. Também 
ficaram aprovadas as s eguintes permutas: do Defensor Público 
Fabio de Castro Thomazini, defensor titular do 11° Ofício do 
Núcleo Regional de Joinvi lle com o Defensor Público Caio 
Vilas Boas da Costa Pacheco, Defensor do 12° Ofício do Núcleo 
Regiona l de Joinville (DPE328/2016 ); do Defensor Público 
Elinton Cassiano Noll i (do Núcleo Regional de Itajaí) com 
Arthur Herman Calábria ( do Núcleo Regional de Blumenau). 
Nesse último caso, a permuta está condicionada a divulgação 
do pedido por mensagem eletrônica a todos os Defensores 
Públ icos do Estado, para conhecimento, sendo que serão / 
aceitas impugnações no prazo de 5 (cinco) dias do envio da 



mensagem . O assunto deverá retornar ao Conselho para 
deliberação. Nada mais havendo a ser discutido, mandou o 
Pres idente que f osse l avrada a presente ata, que vai assinada 
por mim, __________ Luciana Mentz ( técnica 
administrativa) e pelos abaixo nominados. 

SADI L IMA 

Conselheiro 

TJ~PJoLW /;!~aCLER 
Conselheiro 

MARCELO SCHERER DA SILVA 
Presidente e.e. da ADEPESC 
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