
Ata da 59 Reunião do Conselho Superior da Defensoria 
Pública 

Ordinária - 2016 

Aos dezesseis dias do mês de setembro do ano de dois mil e 
dezesseis , às l 0h, r eun i r am-se no Gabinete da Defensoria 
Pública do Estado de Santa Catarina - CNPJ n º 16.867.676/0001-
17, sito na Ave nida Othon Gama D'Eça nº 622 , Edifí cio Luiz 
Carlos Brunet, Centro, Fl orianópolis/Se, os senhores membros 
do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado, o 
conselhe iro nato I v an Cesar Ranzolin - Defensor Público-Geral, 
o conselheiro nato George Dias Zaccarão - Corregedor-Geral, o 
conselhe iro eleito Djoni Luiz Gilgen Benedete Defensor 
Públic o, o conselheiro e leito Felipe Schmitz da Silva 
Defensor Público, o conselheiro elei t o Renan Soares de Souza -
Defensor Público, o conselheiro eleito Thiago Burlani Neves -
Defensor Público. Participou da reuniao, o presidente da 
Associaç ão de Defensores Púb licos do Estado de Santa Catarina, 
o Defensor Público João Joffi ly Coutinho. Ausente o conselheiro 
Sadi Lima. Atendido o quorum deliberativo, foi aberta a 
reuniao, assumindo a p res idência dos trabalhos o conselheiro 
Ivan Cesar Ranzolin , que convidou a mim, Luciana Mentz, para 
secret ar iar a r eunião, a qual tem por objeto a seguinte pauta: 
Item 01 - Cooperação de atendimento entre Núcleos e Defensorias 
Públ icas - DPE343/ 201 5 - Termo de Cooperação referente ao 
CONDEGE. Item 02 - MM-GEPE S-077-2016 e processo DPE358/2016 
(parecer jurídico referente ao recurso da avaliação do estágio 
probat ório da servidora Bruna da Rocha Cechinel Bitencourt), 
DPE359/2 016 (parecer j urídico referente ao recurso da avaliação 
do estági o probatório do servidor Leandro Maciel) e DPE360/2016 
(parecer jurídico r eferente ao recurso da avaliação do estágio 
probat ório do s ervidor Lourenço Inácio Borges). Item 03 -
Resolução para r egulamentar a atribuição dos Defensores para 
reali zar r evisão criminal. Item 04 - DPE341/2016: análise da 
permut a entre os Defensores Públicos Elinton Cassiano Noli 
(Núc leo Regional de Itajaí) e Arhutr Herman Calabria Lundgren 
de Albuquerque (Núcleo Regional de Blumenau). Impugnação 
realizada pela Defensora Pública Carla Gerhardt. Apresentação 
das manifestações dos Defensores requerentes. Item 05 
Resolução eleição Corregedor-Geral. Item 06 Estágio 
probatório dos Defensores Públicos. Item 07 - alteração da 
atribu i ção da vara da família do Núcleo Regional de Itajaí. 
Item 0 8 Remoção por Ofícios. DELIBERAÇÕES: Vistos e 
discut i dos, assim decide o CSDPESC: o presidente do CSDPE 
regis tra o reconhec imento do trabalho realizado pelo 
conselheiro Sadi Lima e pelo conselheiro George Zaccarão, bem 
como dos gerentes e d a direção da DPESC. Teceu elogios pelo 
trabalho desenvolvi do pelos Defensores Públicos. O presidente 
não se olvidou d e mencionar o trabalho dos servidores e dos 
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colaboradores da Instituição que são indispensáveis para o 
trabalho na atividade meio e fim da Instituição. Os 
estagiários, qu e na a tividade de aprendizado , muito 
contribuem . Feitas a s congratulações, foram colocadas em 
votação as seguintes atas: Ata n . 56 - feita a leitura da Ata, 
o documento foi colocado em votação . Os conselheiros presentes 
aprovaram, por unanimidade, a Ata da reunião ordinária n. 56. 
Ata n. 5 7 - realizada a leitura da Ata n. 57, no que tange ao 
regimento interno, o presidente do CSDPE registra que considera 
haver inc oerências no documento, razão pela qual propõe nova 
deliberação pe lo conse lho acerca da resolução com os 
conselhe iros e o DPG emposs ado em 16-09-2016. Os conselheiros 
presente s decidiram por aprovar a Ata da reunião ordinária 
n . 5 7 . Ata 5 8 - os conselheiros presentes decidiram, por 
unanimidade, aprovar a ata da reunião e xtraordinária n. 58. 
I tem 01 Cooperação de atendimento entre Núcleos e 
Defensorias Púb licas DPE343/2015 : Termo de Cooperação 
referente ao CONDEGE. Dada a palavra ao conselheiro relator, 
conse lheiro Thiago Burlani Neves, esse passou a palavra ao 
conse lhe iro Tiago Rummler, o qual registra que, diante do 
documento encaminhado pe la DIAD não conter informações 
sufic i entes, que o item deverá retornar para análise 
posteriormente. Item 02 MM-GEPES-077-2016 e processo 
DPE358/2016 (parecer jurídico r eferente ao recurso da 
avaliação do estágio probatório da servidora Bruna da Rocha 
Cechine l Bitencourt ), DPE359/2016 (parecer jurídico 
referente ao recurso da avaliação do estágio probatório do 
servi dor Leandro Maciel) e DPE360/2016 ( parecer jurídico 
referente ao recurso da avaliação do estágio probatório do 
servidor Lourenço Inác io Borges) . Dada a palavra ao relator, 
foi oportunizada mani festação do presidente da ADEPESC, que, 
em defesa dos Defensores Públicos lotados no Núcleo Regional 
de Cr ic iúma , registr a que os pareceres integrantes dos 
p r ocessos mencionados e x t rapolaram a sua competência, e, 
inclus i ve, nos mesmos documentos há manifestação da própria 
COJUR que não t eria competência para análise da questão, 
mas, mesmo assim, adentrou no mér i to , solicitando, portanto, 
a juntada de requerimento formal pelo desentranhamento dos 
pareceres. Aberto para votação , os conselheiros eleitos 
decidiram que, de forma preliminar, devem ser retirados os 
pareceres dos processos DPE358 /2 016, DPE359/2016 e 
DPE360/2 016, e que deve have r e ncaminhamento do fato para a 
corregedoria, a fim de apuração de eventual infração 
disc iplinar por parte do consultor jurídico. No mérito, os 
conse lhe iros dec idiram que sejam notificados os Defensores 
Públ icos - Diego Torre s e Fernando Morsch - para que, no 
mesmo prazo oportunizado aos servidores para que recorressem 
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da avaliação, apresentem manifestação acerca do mérito dos 
processos. Ficam os referidos Defensores intimados desde 
logo . Por fim , os conselheiros Djoni e Thiago Neves registram 
que, considerando a necessidade de oportunizar o 
contraditório e da ampla defesa aos Defensores públicos 
interessados, a responsabilidade do parecer antes de uma 
eventual retirada, os conselheiros requerem a revisão da 
decisão de exclusão, o que o presidente do conselho indeferiu 
ser analisado desta sessão porque já discutida a questão. Os 
conselheiros requereram que o pedido seja incluído na pauta 
da próxima reuniao ordinária. Item 03 Resolução para 
regulamentar a atribuição dos Defensores Públicos para 
realizar revisão criminal. Dada a palavra ao conselheiro 
Thiago Burlani Neves , houve ram pedidos de vistas pelos 
conselheiros Djoni e Tiago Rummler. Item 04 - DPE341/2016: 
anál ise da permuta entre os Defensores Públicos Elinton 
Cassiano Noli (Núc leo Regional de Itajaí) e Arhutr Herman 
Calabria Lundgren de Albuquerque (Núcleo Regional de 
Blumenau ) . Impugnação realizada pela Defensora Pública Carla 
Gerhardt. Apresentação das manifestações dos Defensores 
requerentes. Dada a palavra ao relator, o conselheiro Djoni 
pediu vistas . Item 07 - mudança da atribuição da vara da 
família do Núcleo Regional de Itaj aí. Dada a palavra ao 
relator , esse oportunizou que a Defensora Pública Mônica 
Bernardi Rebela to relatasse a si tu ação. Por sua vez, o 
presidente da ADEPESC entende que deve ser regularizada a 
situação das Defensoras Públicas solicitantes, para 
resguardo de eventual questionamento. Os conselheiros 
cotaram da seguinte maneira: o conselheiro Felipe registra 
que deve ser res tringida a possibilidade de agir assim como 
vem ocorrendo na prática até agora adotada, então pondera 
pelo de ferimento das solicitantes. O conselheiro Thiago 
Neves argumenta que a modificação das atribuições importa no 
atendimento dos assistidos. O conselheiro Renan, 
considerando que a alteração implica no aumento de 
atribuições, vota pel a aprovação do pleito. O conselheiro 
Djoni registra voto favoráve l ao pleito das solicitantes, 
nos seguintes termos: conside rando que, na forma atual, as 
atribuições dos Ofícios 5° e 6° do Núcleo Regional de Itajaí, 
implicam em alguma s hipóteses que assistidos atendidos pelo 
Ofício de iniciais e depo is repassados para o Ofício de 
processamento judicial, tenham atendimento pela DPESC e 
eventuai s parte s contrárias , por impedimento dos dois 
Of ícios, não tenham, e , considerando que a proposta da 
Defensoras Públicas visa justamente a permitir que estes 
últimos assistidos pas sem a ser atendidos (ampliação efetiva 
de atribuições do núc leo de Itajaí) vota pela aprovação. O 
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conse lheiro George acompanhou o voto do conselheiro Djoni. 
O conselheiro Tiago Rummler se dá por impedido para votar. 
Os conselhe iros decid i ram por aprovar a alteração dos 
mencionados Ofícios, nos termos da solicitação (S º Oficio do 
Núcleo Regional de Ita jaí com atribuições para e xercer as 
funções institucionai s na Vara da família da comarca de 
Itajaí, abrangendo réu e autor, curadoria especial, bem como 
colidênc ia do 6° Ofíc io - 6° Oficio do Núcleo Regional de 
Ita j a í com atr ibuições para exercer as funções 
institucionais na Vara da família da comarca de Itajaí, 
abrangendo réu e autor, curadoria especial, bem como 
colidênc ia do 5° Ofício). Ausente o presidente do Conselho, 
assumiu a presidente do CSDPE o conselheiro George Item 06 
- Estágio probatór io dos Defensores Públicos. Primeiramente, 
fo i colocado em análi se o estágio probatório da Defensora 
Pública Juliane Schl icht i ng e do estágio probatório da 
Defensora Públ ica Tayana Cecília de Souza Pintarelli, sendo 
que neste últ imo caso , o conselheiro Djoni apresenta voto 
escrito. Também foi deliberado a avaliação dos presidentes 
da assoc iação afastados para o e xercício do mandato - Ronaldo 
Franc i sco e J oão Jof fily Coutinho. o CSDPESC conhece e 
determina a juntada do expediente MM-COR-152-16, firmado pelo 
Corregedor-Geral, no qua l é apresentada a listagem dos 
Defensores Públicos que foram aprovados no estágio probatório, 
e que atesta o nada consta que desabone os mencionados Membros. 
São eles : João J offily Coutinho , Ronaldo Francisco, Juliane 
Schlicht ing e Tayana Cecília de Souza Pintarelli. Os 
conse lheiros presentes votaram, por unanimidade, pela 
homo l ogação da aprovação do estágio provatório dos 
Defensores Públicos. Publique-se. Item 08 - Remoção por 
Ofí c ios . Dada palavra ao r elator, foi pedido vistas pelos 
cons e lheiros Thiago Neves e Tiago Rummler . Item 05 
Reso lução eleição Corregedor-Geral. O relator, conselheiro 
Djoni , apresentou minuta da resolução que foi aprovada nos 
termos da minuta apresentada, ficando ressalvadas as 
redações dos artigos 8° e 16, VI, que passam a ser da 
seguinte : "Art. 8 . Na p rimeira sessão após o término do 
mandato do atual Defensor Público - Geral, convocada 
e x clusivamente p ara esse fim, o Conselho Superior decidirá 
eventuais impugnações e re cursos, bem como a formação da 
li sta tríplice". "Art. 16. VI - a sessão a que se refere o 
artigo 8° será s ubsti tuída por sessão e xtraordinária , a ser 
realizada no dia 27 . 9. 2016 , Js lOh". A servidora do gabinete 
fica des i gnada para enviar mensagem eletrônica aos 
Defensores Públ icos, a f im de que seja oportunizada a 
mani festação dos Defensores Públicos. O conselheiro George 
informa que até seja real izada a eleição do novo corregedor 
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geral , funcionarão como corregedores os Defensores Públicos 
Ronaldo Francisco e Renê Beckmann Johann Júnior como Defensores 
Públicos corregedores até a nomeação do novo Corregedor Geral. 
SUSPENSÃO DA REUNIÃO : Com a concordância dos conselheiros 
presentes e do representante de classe dos Defensores 
Públicos , foi determinada a suspensão da presente reunião 
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 Ivan 
Cesar Ranzolin. Ausente o conselheiro nato Sadi Lima. Assim 
decide o CSDPESC: EXTRAPAUTA, referente ao processo 
DPE179/2016 (SEA4 620/20 15) - cessão de uso de imóvel do Estado 
- edifíc io Berenhause, ficou decidido que o gerente financeiro 
deverá i nformar acerca dos débitos referentes aos condomínios 
não quitados pela Instituição para que em próxima reunião possa 
ser decidido. Também deverá ser realizado levantamento dos 
custos para eventual re f orma do prédio pela DIAD. O presidente 
da ADEPESC aproveita a oportunidade para registrar homenagens 
aos conselheiros natos pelo trabalho efetuado ao longo desses 
quatro anos de gestão. 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. 

» -~ (J171) ~~~~~Á~-,---::~~✓/7 
-Presidente do Consel 

GEORGE DIAS ZACCARÃO DJONI 

TIJCJ::EIR 
Conselhei o 
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