
ATA Nº 13 DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR – 2015 

 

Ata da Décima Terceira Reunião Ordinária do 
Egrégio Conselho Superior, realizada no dia 
dezoito de setembro de dois mil e quinze, com 
início às nove horas e quarenta minutos, na sala 
de reuniões do décimo sexto andar. 
 

Às nove horas e quarenta minutos do dia dezoito de setembro de dois mil e quinze 1 

reuniram-se na Sala do Conselho da Defensoria Pública do Estado do Paraná, sita na Rua 2 

Cruz Machado, 58,, 16º andar, Centro, Curitiba/Paraná, a Presidente do Conselho, Dra. 3 

Josiane Fruet Bettini Lupion, e os seguintes Conselheiros: Dr. Ricardo Menezes da Silva, 4 

Dra. Vania Maria Forlin, Dr. Antonio Vitor Barbosa de Almeida, Dr. Matheus Cavalcanti 5 

Munhoz, Dr. Newton Pereira Portes Junior, Dr. Nicholas Moura e Silva e Sr. Gerson da 6 

Silva, Ouvidor-Geral. A) DO EXPEDIENTE – 1) A Presidente, Dra. Josiane, 7 

cumprimentando a todos, abriu a sessão e instalou a reunião. 2) Foi apresentada a ata 8 

da reunião anterior para assinatura. 3) Não houve momento aberto. 4) Comunicações: 9 

a) Foi comunicado um elogio, feito pela Ouvidoria-Geral, aos Defensores Públicos Dr. 10 

Carlos Augusto Silva Moreira Lima, Dezidério Machado Lima e Renan Thome de Souza 11 

Vestina, pela interdição da carceragem da 1ª Delegacia Regional de São José dos Pinhais, 12 

que foi referendado. b) Foi citada rapidamente a votação que houve ontem no Tribunal 13 

de Contas do Estado. B) DA ORDEM DO DIA – 1) Protocolo 13.399.537-4 – Regimento 14 

Interno da Corregedoria - Relator: Dr. Newton Pereira Portes Junior. O relator sugeriu 15 

que o protocolado voltasse para o relator original, pois ele irá manter a redação prévia. 16 

Houve concordância unânime com a decisão. 2) Protocolo 13.144.996-8 – Criação da 17 

Revista da Defensoria - Relator: Dr. Ricardo Menezes da Silva. O relator sugeriu a 18 

suspensão do tema, que ficaria aguardando até a posse da nova diretoria da Escola da 19 

Defensoria. O Dr. Nicholas sugeriu que antes de tratar esse tema, deveria ser relatado o 20 

Regimento Interno da Escola da Defensoria, pois um assunto é vinculado ao outro. 21 

Houve concordância unânime. O protocolado foi entregue ao Dr. Nicholas, juntamente 22 

com o Protocolo 13.315.587-2, para serem apensados ao Protocolo 13.102.468-1. 3) 23 

Protocolo 13.562.118-8 – Proposta de alteração de Deliberação 19/2014 do CSDP - 24 

Relator: Dr. Ricardo Menezes da Silva. O relator sugeriu que o protocolado voltasse para 25 

o relator original, que trouxe a proposta sem qualquer outra consideração, devendo 26 



prosseguir dentro da proposta que foi trazida pelo relator original, no que houve 27 

concordância unânime. 4) Protocolo 13.537.267-6 – Abertura do Concurso Público para 28 

Servidores da Administração - Relator: Sr. Gerson da Silva. O relator iniciou a leitura da 29 

Deliberação. Após um início de discussão, o relator pediu a suspensão do tema. Houve 30 

concordância unânime. Às dez horas e vinte minutos, a Presidente do Conselho sugeriu 31 

que fossem suspensos os trabalhos, pois ela precisaria ir a uma reunião com o 32 

Governador e todos os Conselheiros concordaram. Às quinze horas, com a ausência do 33 

Dr. Antonio e da Dra. Josiane, os trabalhos foram retomados sob a presidência do Dr. 34 

Ricardo. 5) Protocolo 13.699.122-1 – Diretrizes quanto ao atendimento à pessoa jurídica 35 

- Relator: Sr. Gerson da Silva. A relatora original do protocolo votou para que se acolha 36 

a divisão sugerida pelo Sr. Gerson e houve aprovação unânime. No artigo 1º, foi feito 37 

um encaminhamento da Dra. Vania para retirar a restrição pelo objeto social e inserir a 38 

análise do perfil social dos associados, que foi aprovado por unanimidade. Foi sugerida 39 

a inclusão do artigo 4º, permitindo a análise no caso concreto na hipótese de não 40 

preenchimento dos requisitos, renumerando-se os demais artigos e a sugestão obteve 41 

aprovação unânime. Foi sugerida a exclusão dos artigos 2º e 3º da  proposta original, de 42 

relatoria da Dra. Vania, que também obteve aprovação unânime. Foi excluído o 43 

parágrafo 1º do artigo 4º da proposta original, com aprovação unânime. Foi sugerida a 44 

exclusão dos parágrafos 2º, 3º e 4º do artigo 5º da proposta original, que foi aprovada 45 

por unanimidade. A sugestão de que o artigo 6º passasse a ser o § 2º do artigo 5º 46 

também obteve aprovação unânime. O Protocolado foi devolvido para a secretária, que 47 

o entregará à relatora original, para os trabalhos continuarem na próxima reunião. C) O 48 

ENCERRAMENTO DA SESSÃO: Às dezessete horas e dez minutos, o Dr. Ricardo 49 

agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, 50 

eu, Rosemeri Aparecida e Silva, Secretária Executiva do Conselho Superior, lavrei a 51 

presente ata que, se aprovada, será assinada por mim, pela Presidente e por todos os 52 

presentes. Curitiba, dezoito de setembro de dois mil e quinze. 53 
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