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ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DA 

DEFENSORIA PÚBLICA DO PARANÁ 

 

 

Ata da Sexta Reunião Ordinária do Conselho Superior, 

realizada em quatorze de julho de dois mil e vinte e dois, com 

início às nove    horas e trinta minutos, no Espaço do 

Auditório, 3º Andar da Defensoria Pública do Estado do 

Paraná, situada na Rua José Bonifácio, nº 66, Centro, 

Edifício Hauer 

 

 
Aos quatorze dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, com início às nove horas e trinta minutos, 

no Espaço do Auditório, 3º Andar da Defensoria Pública do Estado do Paraná, situada  na Rua 

José Bonifácio, nº 66, Centro, Edifício Hauer, realizou-se a SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO PARANÁ, com a presença dos 
Excelentíssimos Membros Natos, Olenka Lins e Silva Martins (Primeira Subdefensora Pública-Geral), 

Josiane Fruet Bettini Lupion (Subcorregedora-Geral, em substituição ao Corregedor-Geral), Karollyne 

Nascimento (Ouvidora-Geral), e os Excelentíssimos Membros Titulares, Claudia da Cruz Simas de 

Rezende, Gabriela Lopes Pinto, Monia Regina Damião Serafim e Ricardo Menezes da Silva. Presente 
também o vice-presidente da Associação das Defensoras Públicas e Defensores Públicos do Estado do 

Paraná, Dezidério Machado Lima. EXPEDIENTE: Diante da ausência do Defensor Público-Geral, a 

reunião foi presidida pela Primeira Subdefensora Pública-Geral. A Presidência abriu a sessão, fez a 
conferência do quórum e, após informes gerais, instalou a reunião. A lista de distribuições encontra-se 

nos anexos da presente ata. Foi registrado pela Conselheira Gabriela que estará ausente na próxima 

reunião ordinária em razão de ter sido sorteada para participar do VIII Congresso Nacional da Defensoria 

Pública da Infância e Juventude, a ser realizado nos dias onze e doze de agosto de dois mil e vinte e dois, 
na cidade de Goiânia/GO. MOMENTO ABERTO: O presidente da Assossiação dos Servidores e 

Servidoras da Defensoria Pública do Paraná, Louis Servilha, comunicou a proximadade do 

encerramento de seu mandato e prestou agradecimentos à gestão atual da Administração Superior pelo 
trabalho desenvolvido. O Defensor Público Víniciuis Santos de Santana, interessado no item doze da 

pauta, utilizou-se do momento aberto para solicitar a votação favorável ao desagravo proposto no 

protocolo dezesseis, seiscentos e cinquenta e cinco, seiscentos e vinte e um, zero. ORDEM DO DIA: 

PAUTA I) Item um - Aprovação da ata da quinta reunião ordinária de dois mil e vinte e dois 

(presidência/assessoria): Aprovada por unanimidade de votos. PAUTA II) Item dois - Ratificação 

dos protocolos de aprovação no Curso de Preparação na Carreira de Defensoras e Defensores 

Públicos que já foram aprovados no Estágio Probatório - quinze, quinhentos e trinta e sete, zero 

sessenta, dois; quinze, quinhentos e trinta e sete, cento e quatorze, cinco; quinze, quinhentos e 

trinta e sete, duzentos e seis, zero; quinze, quinhentos e trinta e sete, duzentos e vinte e oito, um; 

quinze, quinhentos e trinta e sete, duzentos e quarenta e um, nove; quinze, quinhentos e oitenta e 
seis, zero trinta e seis, sete -  (Presidência): Ratificados por unanimidade de votos. Foi esclarecido que 

os procedimentos que vierem da Escola da Defensoria Pública do Estado do Paraná acerca da aprovação 

de membros no Curso de Preparação na Carreira deverão ser ratificados caso o estágio probatório tenha 

sido aprovado anteriormente. Nos procedimentos futuros, o protocolo da Escola deverá ser apensado ao 
protocolo principal de avaliação do estágio probatório. PAUTA III) Item três – Dezoito, novecentos e 

oito, duzentos e vinte e cinco, oito - Requerimento assessor jurídico - Edital de Relotação número 

dez de dois mil e vinte e dois (Presidência): Aprovado por unanimidade. PAUTA VI) Item quatro – 

Dezenove, cento e noventa e quatro, seiscentos e vinte e sete, oito - Solicitação de dilação de prazo 

para elaboração de Relatório Final – CEPRO Servidores (Presidente da CEPRO): Aprovado por 

unanimidade o pedido de dilação do prazo. PAUTA V) Item cinco – Quatorze, duzentos e vinte e 
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três, novecentos e setenta, um - Apuração de infração empresa IDATA Distribuidora de 

Equipamentos de Informática Ltda (renovação do prazo para apreciação da questão – artigo vinte 

e seis do Regimento Interno) (Monia): Aprovado por unanimidade o pedido de dilação do prazo. 

PAUTA VI) Item seis – Dezenove, noventa e nove, trezentos e cinquenta e quatro, zero - Validação 

de certidões de honra ao mérito por desempenho de atividade relevante (Monia): Voto aprovado 

por unanimidade. PAUTA VII) Item sete – Quinze, oitocentos e quarenta e um, duzentos e 

quarenta, três – Regulamentação do artigo cento e dois, parágrafo primeiro, da Lei 

Complementar Estadual número cento e trinta e seis de dois mil e onze - Definição de serviço 

público para fins de lista de antiguidade (Monia): Após debates pelo colegiado, houve pedido de 

vista do Conselheiro Ricardo. Presente o Corregedor-Geral, Henrique de Almeida Freire Gonçalves. 

PAUTA VIII)  Item oito – Dezoito, oitocentos e cinquenta e um, cento e noventa e um, zero - 

Consulta sobre o artigo segundo da Deliberação CSDP número quarenta e dois de dois mil e 

dezessete - Competência de atendimento do Defensor Público (Monia): Após exposição do voto, 
houve pedido de vista da Conselheira Olenka. PAUTA XIX) Item nove – Dezoito, cento e cinquenta 

e nove, setecentos e trinta e oito, zero - Proposta para regulamentação da atividade de inspeção da 

Defensoria Pública em CENSE's (Claudia): Voto alterado em reunião para incluir a previsão de 
utilização de identificação ostensiva, quando disponibilizada pela Administração Superior, durante as 

inspeções. Após alteração, foi aprovada por unanimidade de votos a proposta de deliberação. 

SUSPENSÃO DA REUNIÃO: A reunião foi suspensa às onze horas e cinqueta e três minutos. 

CONTINUAÇÃO: A reunião foi retomada às treze horas e cinquenta minutos, com a presença da 
Conselheira Thaisa Oliveira dos Santos. PAUTA X) Item dez – Dezenove, setenta e oito, seiscentos e 

quatorze, cinco - Consulta acerca da Deliberação CSDP número vinte e seis de dois mil e quatorze 

(Gabriela): Após debates pelo colegiado, o voto foi parcialmente alterado em reunião e aprovado por 
unanimidade. PAUTA XI) Item onze – Dezessete, quinhentos e trinta e sete, quatrocentos e dezoito, 

três - Proposta de instituição de Política de Acessibilidade e Inclusão para Pessoas com Deficiência 

na Defensoria Pública do Paraná (Gabriela): Voto aprovado por unanimidade para fins de 

sobrestamento do feito, pelo prazo inicial de seis meses, para que haja tempo hábil à elaboração da 
proposta de normativa de instituição de um Programa de Política Institucional de Acessibilidade pela 

Assessoria de Projetos Especiais. Pediu a Ouvidoria-Geral que seja consultada acerca da construção do 

projeto. PAUTA XII) Item doze – Dezesseis, seiscentos e cinquenta e cinco, seiscentos e vinte e um, 

zero - Auxílio da Comissão de Prerrogativas - Procedimento de apreciação de desagravo (Thaisa):  
Após debates, decidiu o colegiado pelo encaminhamento do feito à Comissão de Prerrogativas para 

manifestação, no prazo de quinze dias, acerca das razões pelas quais não foi realizada a oitiva da 
autoridade ofensora, conforme artigo dezessete, inciso um, da Deliberação CSDP vinte e um de dois mil 

e dezesseis. A Associação das Defensoras Públicas e Defensores Públicos do Estado do Paraná se 

manifestou pela aprovação da moção de desagravo desde já, tendo em vista a juntada de documentação 

suficiente acerca da violação de prerrogativa institucional. Registra-se, ainda, o impedimento do 
Conselheiro Henrique de Almeida Freire, pois, atuando na Corregedoria-Geral, teve contato anterior 

com o pedido e com os procedimentos citados nos autos.  PAUTA XIII) Item treze – Dezoito, 

trezentos e sessenta e um, quatrocentos e trinta e quatro, sete - Incorporação da GADI aos 
vencimentos – Larissa Alas Mayer (Thaisa): O presidente da Assossiação dos Servidores e Servidoras 

da Defensoria Pública do Estado do Paraná pediu para constar em ata que a Conselheira Relatora 

conversou diretamente com a Associação e que a entidade apoia o voto apresentado. Após debates pelo 
colegiado, houve pedido de vista da Conselheira Olenka. PAUTA XIV) Item quatorze – Dezenove, 

zero zero três, setecentos e dezessete, sete - Paridade de gênero e promoção da diversidade racial 

na composição das Comissões Organizadoras e Bancas Examinadoras dos concursos públicos da 

Defensoria Pública do Estado do Paraná (Ricardo): Após exposição do voto, houve pedido de vista 
da Conselheira Olenka. PAUTA XV) Inversão da pauta (Item dezesseis) – Dezoito, setecentos e 

setenta e nove, setecentos e vinte e seis, oito - Proposta de alteração da Deliberação CSDP número 

um de dois mil e vinte e um – Regulamenta o Fundo da Defensoria Pública do Estado do 
Paraná(Ricardo): Voto aprovado por unanimidade. PAUTA XVI) Inversão da pauta (Item quinze) 

– Dezesseis, novecentos e quarenta e seis, oitocentos e cinquenta e oito, três - Análise da Lei Geral 



Conselho Superior 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ 
Rua Mateus Leme, n.º 1908 – Centro – Curitiba/PR. CEP 80.530-010. Telefone: (41) 3313-7336 

 

 

de Proteção de Dados (Ricardo): Após exposição do voto, houve pedido de vista da Conselheira 

Monia. ENCERRAMENTO DA SESSÃO: A presidência encerrou a sexta reunião ordinária de dois 

mil e vinte e dois às dezesseis horas e cinquenta e oito minutos e, para constar, eu, Julia Helena de 
Oliveira Modesto da Silva, Assessora do Conselho Superior, lavrei a presente ata que, se aprovada, vai 

assinada por mim, pela Presidência e por todos(as) os(as) presentes.  

 

 

 

Olenka Lins e Silva Martins                             Henrique de Almeida Freire Gonçalves 

Presidente do Conselho Superior em exercício   Corregedor-Geral 

 

 

Josiane Fruet Bettini Lupion Dezidério Machado Lima 

Subcorregedora-Geral Vice-Presidente da ADEPAR 

 

 

Karollyne Nascimento Claudia da Cruz Simas Rezende 

Ouvidora-Geral Conselheira Titular 

 

 

Gabriela Lopes Pinto Monia Regina Damião Serafim 

Conselheira Titular                                              Conselheira Titular 

 

 

Ricardo Menezes da Silva Thaísa Oliveira dos Santos 

Conselheiro Titular                                             Conselheira Titular 

 

 

Julia Helena de Oliveira Modesto da Silva 

Assessora do Conselho Superior
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ANEXO ÚNICO 
 

 

Olenka 
19.125.110-5 

Proposta de Deliberação - atividade de substituição e atuação das 

defensoras e defensores públicos substitutos 

Ricardo 19.124.630-6 
Sugestão de elaboração de Protocolo de Prevenção e Combate à Tortura e 

Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes 

Thaisa 18.697.837-4  Proposta de alteração da Deliberação CSDP nº19/2020 

Olenka 16.259.671-3 
Avaliação de Estágio Probatório de Agente Profissional - Cézar Augustus 

Simão 

Claudia 16.863.295-9 

Regulamentação da jornada de trabalho dos servidores efetivos no âmbito 

da Defensoria Pública do Estado do Paraná 
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