
Ata da 58ª Reunião do Conselho Superior da Defensoria Pública 
Extraordinária - 2016 

Aos trinta dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, às 
l0h, 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 Ivan Cesar Ranzolin - Defensor Público-Geral, o 
conselheiro nato George Dias Zaccarão - Corregedor-Geral, o conselheiro 
eleito Djoni Luiz Gilgen Benedete - De f ensor Público, o conselheiro 
eleito Felipe Schmitz da Silva - Defensor Público, o conselheiro eleito 
Renan Soares de Souza - Defensor Público, o conselheiro eleito Thiago 
Burlani Neves - Defensor Públ i co. Participou da reunião, o presidente 
da Associação de Defensores Públicos do Estado de Santa Catarina, o 
Defensor Público João Jof fily Coutinho. Ausente o conselheiro Sadi 
Lima. Atendido o quorum de liberativo, foi aberta a reunião, 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 1 - homologação do estágio probatório 
dos Defensores Públicos; I tem 02 - homologação do resultado final de 
servidores públicos - estág io probatório de técnicos e analistas (art. 
16 da Resolução 52 de 15 de junho de 2016); Item 03 - estágio probatório 
do Defensor Público afastado para o e xercício da presidência da 
Associação dos Defensores Públicos do Estado de Santa Catarina 
(DPE206/2014 e DPE790/2 015 ) . DELIBERAÇÕES: Vistos e discutidos, assim 
decide o CSDPESC: primeiramente, foi colocada em discussão assunto 
EXTRAPAUTA, referente ao orçamento da Defensoria Pública. Houve 
exposição do assunto pelo gerente financeiro com a utilização de 
material impresso que fic a fazendo parte integrante desta Ata. O 
presidente do Conselho registra o valor de R$ 73.523,745 (setenta e 
três milhões e quinhentos e vinte e três mil reais e setenta e quatro 
centavos) , a título de valor sugerido/solicitado para o Plano 
Plurianual. Os conse lheiros presentes aprovaram o valor supracitado. 
Com a presença do conselheiro eleito Tiago de Oliveira Rummler -
Defensor Público , foi deliberado os itens pautados: Item 01 - Dada a 
palavra ao conselheiro Geor ge, esse expôs ao Conselho a listagem de 
Defensores Públicos que es t ariam aptos para se tornarem estáveis. O 
CSDPESC conhece e determina a juntada do e xpediente MM-COR-129-16, 
firmado pelo Corregedor-Geral, no qual é apresentada a listagem dos 
Defensores Públicos que fo ram aprovados no estágio probatório, e que 
atesta o nada consta que desabone os mencionados Membros. São eles: 
Anne Teive Auras , Carla Gerhardt, Everton Torres, Fabio de Castro 
Thomazini, Fernando André Pinto de Oliveira Filho, Gabriela Souza 
Cotrim, Jorge Calil Canut Neto, Lorena de Sa Ribeiro, Lucas de Oliveira 
Mussi, Luisa Rotando Garcia, Ralf Zimmer J unior, Sharon Simões, Valentim 
Hodecker Junior . Os conselheiros presentes aprovaram por unanimidade 
os estágios probatór ios dos Defensores Públicos acima elencados. 
Referida listagem deverá ser publicada no Diário Oficial, juntamente 
com a listagem dos Defensores Públicos já aprovados nas Atas de número 
50 e 52. o Presidente da ADEPESC aproveita a oportunidade para 
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parabenizar a terceira turma de Defensores Públicos estáveis. Item 02 
- o presidente do Conselho apresentou relação de servidores que estariam 
previamente aptos a serem confirmados no estágio probatório, de acordo 
com o relatório final apresentado pela GEPES (MM-GEPES-082-2016). Os 
conselheiros presentes dec idiram, considerando que todos os chefes 
imediatos dos servidores infra elencados, manifestaram-se 
favoravelmente pela avaliação, e considerando que o Corregedor Geral 
apresentou certidões de 'nada consta' em relação aos servidores (MM
COGER-124-16 , MM-COGER-12 5-16 , MM-COGER-126-16), a dispensa do 
relatório e xigido pelo art . 11 c/c art. 16, nos termos da Resolução 52, 
de 15-06-2016 , pela homologação dos estágios probatórios dos seguintes 
servidores: Fernanda Foes Bianchini , Janaína Costa Leite de Medeiros 
Corsi e Luciana Ment z. Publique-se. Item 03 - passada a palavra ao 
conselheiro George, esse expõe o tema . Após breve argumentação do 
presidente da ADEPESC, no sentido de que os processos sejam tidos como 
inválidos, a palavra foi dada ao c onselheiro Thiago Neves. O conselheiro 
Thiago Neves apresenta voto escrito (juntado a essa ata com voto escrito 
pelo reconhecimento da nulidade). Dada a palavra ao conselheiro Tiago 
Rummler, que também apresentou voto por escrito, informa que o Conselho 
deve reconhecer o requerimento da ADEPESC no sentido de anular a decisão 
nos termos do e xpediente juntado . O conselheiro Djoni acompanha o voto 
dos conselheiros Tiago de Oliveira Rummler e Thiago Burlani Neves, no 
que diz respeito aos argumentos para anulação da decisão que suspendeu 
o estágio probatório dos presidentes da ADEPESC. Adita, ainda, para 
acrescentar que , embora a Constituição Federal de 1988 se refira a 3 
(três) anos de "efetivo" e xercício, sabe-se que nenhum ente público 
contabiliza, como "efetivo ", todos os dias do referido período. É o 
caso dos feriados , finais de semana e recesso, épocas em que não há 
"efetivo" e xercício , mas, para os fins legais, se considera como tal. 
Isso porque , em contraponto a referida norma, exsurgem direitos sociais 
de igual importância, tais como a vida, a dignidade, a saúde, a 
segurança e a proteção do trabalhador. Da mesma forma, nos períodos de 
afastamento para desempenho de mandado classista, não há "efetivo" 
exercício , mas assim deve se considerar porque, em contraponto à norma 
constitucional r elativa ao estágio probatório, despontam os direitos à r 
liberdade associativa e à não ingerência estatal nas associações de 
classe. Logo , como forma de preservar o mandato classista, o referido 
tempo de serviço também dev e ser contado como de "efetivo" exercício I) 
para os fins legais . Passada a palavra ao presidente da ADEPESC, esse 
concorda com o voto apresentado pelo conselheiro Thiago Neves, 
ressalvando apenas no que tange a contagem do tempo de serviço: o qual 
deverá levar em conside r ação , além do suscitado pelo conselheiro, também 
as atividades e xercidas na presidênc ia da ADEPESC, conforme contido no 
requerimento em análise. O conselheiro Thiago Neves sugere que seja 
elaborada resolução para disciplinar futuras questões semelhantes. 
Diante do exposto , o conselheiro George propõe a seguinte ordem de 
votação, também sugerida pelo conselheiro Thiago Neves: afastamento do 
parecer, anulação do ato quanto ao objeto e acerca da forma de 
avaliação . O conselheiro Renan registra que o parecer da PGE não vincula 
a DPESC diante da autonomia funcional da Instituição. Conclui que não 
há razão pelo não desentranhamento do parecer. O conselheiro Renan vota 
pela anulação do ato, ante a falt a de contraditório e ampla defesa, 
conforme requerido pela ADEPESC . Sugere, ainda, no que tange a forma 
de avaliação dos presidentes da ADEPESC, que devem ser avaliados os 
três anos de efetivo exercício, para afastar eventual alegação de 
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nulidade, em razão do art. 71 da Constituição Federal, ou seja, que se 
contabilize, para fi ns de avaliaç ão do estágio probatório, o período 
da atividade-fim e do período de exercício da presidência da ADEPESC. 
O presidente do Conselho n ão acolheu a votação pelo desentranhamento 
do parecer do PGE, porquanto o parecer faz parte dos processos. 
Contestou os argume ntos do conselheiro Thiago, eis que tais argumentos 
não eliminariam o conteúdo gera l do parecer da PGE. Portanto, seu voto 
é contrário ao pedido feit o pelo presidente da associação baseado no 
princípio constitucional que ninguém poderia se tornar efetivo sem ter 
três (03) anos de efetivo e xerc ício na atividade, que seriam comprovados 
pela avaliação que não e xiste no caso em apreço. Ainda, afirmou o 
presidente do CSDPE que colocou o item em pauta acolhendo os princípios 
democráticos e cumprindo com s eu compromisso de levar o assunto para 
deliberação e discussão na presente reunião. Afirma, por fim, que se 
curvaria diante da decisão da maioria, acolhendo a soberania do 
conselho. Abert a a votação , foi colocado em pauta a anulação ou não dos 
processos em a p reç o. O conselheiro Djoni vota pela anulação. O 
conselheiro Re nan v ot a pela anulação, em razão da falta de observância 
do contraditório e da amp la defesa. Os conselheiros Felipe e Tiago 
Rummler votam no sentido do requerimento da ADEPESC - nulidade dos 
atos. O conselheiro George se dá por impedido para votar a questão. O 
presidente do Cons elho mantém o seu voto, no sentido do parecer da PGE. 
Por maioria dos votos, fic a acolhido o requerimento da ADEPESC no 
sentido de anular os processo s DPE2 06 /2 O 14 ( estágio probatório do 
Defensor Público afastado para o e xercício da presidência da Associação 
dos Defensor es Públicos do Es tado de Santa Catarina (ADEPESC) e 
DPE790/2015 (suspensão do estágio probatório do Defensor Público Dr. 
João Joffily Coutinho, afastado para exercer a presidência da Associação 
dos Defensores Púb l icos - ADEPESC). O presidente do Conselho registra 
que deverão ser anulados o s itens que disciplinam a questão nas atas 
de número 3 4 - item 02 - e 45 - item 06, bem como as respectivas 
Portarias. Os conselheiros presentes decidiram que o conselheiro George 
apresentará ao CSDPE a forma de avaliação dos presidentes da ADEPESC, 
para ser colocado em votação , na próxima reunião. SUSPENSÃO DA REUNIÃO: 
Com a concordânc i a dos conselhe iros pr esentes e do representante de 
classe dos Defensore s Públicos , foi determinada a suspensão da presente 
reuniao por uma hora para almoço. CONTINUAÇÃO DA REUNIÃO: Às 14h, 
atendido o quorum deliberativo , foi reaberta a reunião, assumindo a 
presidência dos trabalhos o conselheiro George. Ausente o conselheiro 1(111 
nato Ivan Ranzolin . Dando continuidade aos trabalhos, passou-se /) 
análise de itens EXTRAPAUTA: Ofício nº 28/2016 - 2° Ofício do núcleo 
Regional de Chapecó/SC - orientação período de afastamento devido 
licença de De f e nsora Pública atuante no 2° Ofício Criminal do núcle 
regional de Chapecó - os conse lheir os decidiram por aprovar a sugestão 
contida no e xpediente no s ent i do de suspender, na sua totalidade, as 
atividades do 2° Ofício com atribuição para exercer as funções 
institucionai s perante a 2 ª Vara Criminal; defesas conflitantes na lª 
Vara Criminal; a suspensão terá efeitos a partir de 07 de setembro de 
2016, até o término da licença. O Corregedor encaminhará ofício as 
mencionadas Varas Criminais , comunicando a decisão do conselho. Também 
foi analisada a questão da permuta entre os Defensores Públicos Elinton 
Cassiano Noli ( núc leo regiona l de Itaj aí) e Arhutr Herman Calabria 
Lundgren de Albuquerque ( núcleo regional de Blumenau) Ofíci o nº 
001 /2016 - DPE-SC/ NR Itaja í e Ofício nº 001/2016 - DPE-SC/RN Blumenau 
-, o conselheiro George apresentou impugnação realizada pela Defensora 
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Públic a Ca rl a Gerhardt , tendo o s c onse l heiros presentes decidido pela 
intimação dos Defensores Públicos , por e-mail func i onal, que 
solicitaram a permuta, em razão d o pr inc í p i o do contraditório, para se 
manifestarem a c erc a da manife s t a ç ão no p r azo de cinco ( 05) dias. A 
questão da cooperação de at e ndiment o entre Núcleos e Defensorias 
Públicas foi trazida a presente ata , eis qu e o conselhei r o Thiago Neves 
informa que a questão está em pendent e , em razão de diligê ncia a ser 
providenciada pela DIAD, no sentido de informar acerca da viabilidade 
dos correios f a zere m o serviço de busca de correspondênc i as di r etamente 
nos núcleos r e gionai s que não são cober tos por esse tipo de serviço (o 
gabinete fic a responsável pelo e nvio de mensagem para a DIAD) ou que a 
DIAD apresente solução a lte rnativa. No que tange à cooperação do 
CONDEGE, a servi dora do gabi nete fi c a encarregado, por sugestão dos 
conselheiros , q ue enc aminhe o processo por e-mail ou a sua identificação 
no SGP-e. O p r oces s o DPE1 79 /2 016 (SEA46 20/2015) - c e ssão de uso de 
i móve l do Estado - e d ifício Bere nhause foi apresentado aos conselheiros 
presentes , que re s o lveram rea lizar uma visita in loco . Ficam os 
conselhe iros , desde l ogo, convocados para a próxima reunião ordinária 
no dia 12 de setembro de 2016, às 1 0h - portanto, r esta sem efeito o 
registrado na Ata 55 no sentido de que a reunião ordinária seria dia 
02-09-2016) . Nada mai s havendo a ser discutido, mandou o Presidente que 
fosse lavrada a pre sente at a, que v ai assinada por mim, 
Luciana Mentz ( técnic a adminis t r a t iva) e pelos abaix o nominados. 

GEORGE DIAS ZACCARÃO 

T rAd- ot!r:v 
Conselheiro 
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