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ATA DA 7(5&(,5$ 5(81,225',1È5,$'2&216(/+2
683(5,25- '2,60,/('(=OITO
Ata da Terceira Reunião Ordinária do Conselho Superior,
realizada no dia quinze de março de dois
mil e dezoito, com início às nove horas e
trinta e cinco minutos, na sala de reuniões
do Conselho Superior, no décimo sexto
andar.

Aos quinze dias de março de dois mil e dezoito, com início às
nove horas e trinta e cinco minutos, na sala de reuniões do
Conselho Superior, no décimo sexto andar da Defensoria
Pública do Estado do Paraná, situada na Rua Cruz Machado,
número cinquenta e oito, realizou-se a 7(5&(,5$ 5(81,2
25',1È5,$ '2 &216(/+2 683(5,25 '$ '()(1625,$
3Ò%/,&$'23$5$1È, com a presença dos Excelentíssimos
Membros Natos: Presidente do Conselho, Dr. Eduardo Pião
Ortiz Abraão, Subdefensor Público-Geral, Dr. Matheus
Cavalcanti Munhoz, e Corregedora-Geral, Dra Josiane Fruet
Bettini Lupion. Presentes os Excelentíssimos Membros
Titulares: Dr. Fernando Redede Rodrigues, Dr. Luis Gustavo
Fagundes Purgato, Dra. Martina Reiniger Olivero, Dra. Patrícia
Rodrigues Mendes e Dra. Renata Tsukada. Da Associação dos
Defensores Públicos do Estado do Paraná – ADEPAR,
presente a Dra. Lívia
Martins
Salomão Brodbeck.
EXPEDIENTE – , . Cumprimentando a todos, o Presidente
abriu a sessão, fez a conferência do quorum e instalou a
reunião. ,, . Houve apresentação e assinatura da ata da
segunda reunião ordinária. ,,, 
Distribuições dos
procedimentos: quinze, zero, cinquenta e seis, cento e dez, oito
– ao Dr. Fernando; quinze, zero, oitenta e seis, seiscentos e
noventa e cinco, dois – à Corregedora-Geral; quinze, cem,
quatrocentos e sessenta e seis, zero – ao Dr. Luis Gustavo.
020(172$%(572 – Inscrita para o momento aberto, a Sra.
Sabrina Mab Taborda, coordenadora de Marketing do
Transgrupo – Marcela Prado. Com a palavra, a Sra. Sabrina
apresentou o grupo, ressaltando os cursos oferecidos para a
população Transexual, dentre eles o curso Tô Passada que
visa a inclusão da população em faculdades. Além disso,
destacou que o grupo conta com atendimento terapêutico e
parceria para tratamento com hormônio. A representante do
Transgrupo solicitou retomada das reuniões com a Defensoria
Pública do Estado, tendo em vista que a última reunião se deu
em novembro, com a coordenação do Núcleo de Direitos
Humanos. Nesse sentido, o Presidente agradeceu a presença
no
momento
aberto,
comprometendo-se
a
fazer
encaminhamento interno ao NUCIDH, para continuidade nas
reuniões e trabalhos. Ainda, sugeriu que a Assessoria de
Comunicação do Transgrupo entre em contato com a
Assessoria de Comunicação da Defensoria, para elaboração
de projeto de visibilidade. Destacou, ainda, que a
Administração da Defensoria retomará parceira com a
UniPositivo, para atendimento à população Transexual.
25'(0'2',$– $  O presidente explicou a necessidade de
ausentar-se da reunião, tendo em vista agenda externa.
Assumindo, dessa forma, a Presidência o Subdefensor PúblicoGeral. %  Após, realizou-se a leitura das matérias constantes
na pauta e abriu-se espaço para discussão e
votação. 80  Procedimento sob número quinze, zero, treze,
trezentos e sessenta e cinco, três, dispõe sobre o (GLWDO
Q~PHUR XP GH GRLV PLO H GH]RLWR – Comissão de
Prerrogativas. A ADEPAR destacou que não houve
interessados em participar da respectiva comissão. Assim,
tendo em vista que a Defensora Pública Dra. Luciana Tramujas
foi a única a se inscrever, deliberou-se que a referida
Defensora assumirá a presidência da Comissão. A Presidente
da ADEPAR indicou-se como representante da associação,
para acompanhar os trabalhos da comissão. Após, realizou-se
sorteio para escolha de um membro do interior e um da capital,
sendo sorteados: o Dr. Julio Cesar Duailibe Salem Filho e a
Dra. Yara Flores Lopes Stroppa. '2,6  Procedimento sob
número quatorze, setecentos e sessenta e sete, novecentos
e onze, quatro, dispõe sobre 6XEVWLWXLomR GH PHPEUR GD
&(352 – SDUD DYDOLDomR GR HVWiJLR SUREDWyULR GH
PHPEURV. Considerando que o período de licença da Dra.
Fabíola estava findando, deliberou-se pela perda de objeto,
porém o Colegiado ressaltou a importância de distribuição de
procedimento, para estabelecer a forma de substituições de
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membros avaliadores. Ressaltou-se, ainda, que o Presidente
da Comissão, Dr. Gilson, deverá informar se houve supervisão
no período de afastamento da Defensora Pública Dra. Fabíola
e que os relatórios pendentes deverão ser elaborados pela
Defensora avaliadora. 75Ç6  Procedimento quatorze,
quatrocentos e oitenta, zero, zero, um, zero que trata de
5HJXODPHQWDomR GH OLFHQoD SRU GRHQoD HP SHVVRD GD
IDPtOLD. O relator, Dr. Fernando, apresentou minuta de
deliberação que foi aprovada unanimemente. Destacou-se que
será efetuada distribuição de procedimento para tratar de
redução de carga horária para acompanhamento de familiar
com problemas de saúde. 48$752  Procedimento quinze,
zero, sessenta e cinco, duzentos e cinquenta e dois, nove
que dispõe sobre $SURYDomR GD OLVWD GH DQWLJXLGDGH  servidores. Aprovada unanimemente pelo Colegiado. &,1&2 
Procedimento quinze, zero, noventa e três, quinhentos e
cinquenta e cinco, cinco que dispõe sobre Aprovação da
OLVWD GH DQWLJXLGDGH  - PHPEURV Aprovada
unanimemente pelo Colegiado. 6(,6  Procedimento número
quatorze, seiscentos e sessenta e oito, novecentos e
quarenta e três, quatro que trata de 'HWDOKDPHQWRGRGHYHU
IXQFLRQDO GH HQYLRV GH UHODWyULRV j &RUUHJHGRULD. A
Corregedora-Geral, relatora do procedimento, apresentou
minuta de deliberação que foi analisada pelo Colegiado. Os
conselheiros fizeram alguns apontamentos que foram acolhidos
pela relatora, a qual se responsabilizou por alterar a
deliberação e encaminhar ao endereço eletrônico institucional
dos conselheiros, para análise. Às doze horas e vinte minutos
foi realizada pausa para almoço, retornando às quatorze horas.
6(7(  Procedimento número quinze, zero, treze,
quatURFHQWRVHTXDUHQWDHVHWHXP DSHQVRVTXLQ]H]HUR
quarenta e sete, duzentos e dezesseis, quatro e quinze,
]HUR VHVVHQWD TXDWURFHQWRV H WULQWD H TXDWUR VHLV 
consulta sobre 'HOLEHUDomR &6'3 Q~PHUR WULQWD H WUrV GH
GRLVPLOHGH]HVVHWHO relator, Dr. Luis Gustavo, fez a leitura
do relatório, resumindo as informações contidas nos
procedimentos. Logo após, foi dada à palavra para as
representantes do Segundo Grau que foram intimadas a
participarem da reunião. A Coordenadora, Dra. Suzete,
destacou que o Segundo Grau está em fase de estruturação,
contando com uma equipe pequena, e que possui muitas
demandas, sobretudo dos procedimentos do Projudi. Nesse
sentido, ressaltou que, no momento, considera inviável o
atendimento de solicitações de ajuizamento de revisão criminal
pelo Segundo Grau. Após a apresentação, a CorregedoraGeral solicitou vista do procedimento que foi concedida pelo
Colegiado. & (1&(55$0(172'$6(662 - A presidência
encerrou a reunião às quatorze horas e quarenta minutos e,
para constar, eu, Amanda Beatriz Gomes de Souza, Secretária
do Conselho Superior, lavrei a presente ata que, se aprovada,
vai assinada por mim, pelo Presidente e por todos os
presentes.
Curitiba, três de abril de dois mil e dezoito.
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