
ATA Nº 5 DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR – 2015 

 

Ata da Quinta Reunião Ordinária do Egrégio 
Conselho Superior, realizada no dia vinte e 
quatro de abril de dois mil e quinze, com início 
às nove horas e trinta minutos, na sala de 
reuniões do décimo sexto andar. 

 

Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e quatro de abril de dois mil e quinze reuniram-se 1 

na Sala do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Paraná, sita na Rua Cruz 2 

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

Fruet Bettini Lupion, e os seguintes Conselheiros: Dr. André Ribeiro Giamberardino, Dr. Sergio 4 

Roberto Rodrigues Parigot de Souza, Dr. Erick Lé Ferreira, Dr. Alexandre Gonçalves Kassama, 5 

Dr. Nicholas Moura e Silva (via skype),  Maria de Lourdes “Santa” de Souza, Thaísa Oliveira dos 6 

Santos  e Dr. Antonio Vitor Barbosa de Almeida. DO EXPEDIENTE – A) Cumprimentando a 7 

todos, a Presidente, Dra. Josiane abriu a sessão, fez a conferência do quórum e instalou a 8 

reunião com o momento aberto, passando a palavra para o Dr. Juliano Marold, da Defensoria 9 

Pública de Paranaguá, que anunciou que foi feito um memorando de Paranaguá para a DPG e 10 

para o CSDP, no qual expõe a situação crítica da Defensoria de Paranaguá. B) DA ORDEM DO 11 

DIA – 1) O primeiro tema a ser tratado, relatado pelo Conselheiro Dr. Nicholas, é a proposta de 12 

alteração da deliberação 19/2014, que foi lida por ele. Voto como relator: denegar a proposta 13 

de alteração. O Conselheiro Dr. André perguntou quem encaminhou a proposta e o 14 

Conselheiro Dr. Erick respondeu que havia sido ele, mas que mudou o seu pensamento para 15 

especificar apenas os casos de impedimento e suspeição e disse que faria outra proposta de 16 

regulamentação de suspeição e impedimento, que seria distribuído. Assim, o parecer foi 17 

aprovado por unanimidade, mas se entendeu que o Conselheiro Dr. Erick vai proceder um 18 

novo protocolo.  2) Antes de passar para o próximo tema, o Conselheiro Dr. André comunicou 19 

a distribuição, segundo a ordem regimental, para a) o Conselheiro Dr. Dezidério, que está de 20 

férias, e quando voltar, receberá o protocolado referente ao ofício do CAOP, do MP, sobre o 21 

art. 88 da nossa Lei; e b) o protocolado encaminhado pelo coordenador do CAM, Dr. Fernando 22 

Redede, uma proposta de alteração na deliberação de atendimento, encaminhado para o 23 

Conselheiro Dr. Erick. 3) O ponto dois da já foi analisado no ano passado, uma deliberação que 24 

já foi revogada. 4)  O ponto três foi substituído pelo que foi distribuído com urgência na última 25 

reunião, sobre a Deliberação do Conselho em relação à autorização ou não de abertura de 26 



concurso público para alguns cargos de servidores, como reposição; há uma demanda da CGA 27 

e da CDP, com uma certa urgência, porque a servidora expressa que pediu exoneração, por  28 

exemplo, fazia a folha de todos, o que gerará um problema técnico dramático; e alguns outros 29 

cargos que se trata de reposição e que não são objeto de algum tipo de passivo judicial e 30 

mandado de segurança; fez uma minuta mais simples que o regulamento para concurso de 31 

servidor; questão que pode dar margem à discussão, diz respeito a cotas, por se tratar de 32 

apenas uma vaga, mas que o importante não é decidir essa questão, e sim ter autorização do 33 

conselho para iniciar o procedimento. O Conselheiro Dr. Antonio disse que a cota precisa ser 34 

observada; consignou, ainda, que a abertura do concurso encontra óbice nos aprovados e não 35 

chamados dentro do número de vagas, tendo o Dr. André informado que se refere a cargos 36 

para os quais não há aprovados, nem cadastro de reserva, não havendo óbice; caso não haja 37 

óbice e haja previsão orçamentária e financeira, seria possível abrir. O Conselheiro Dr. 38 

Alexandre disse que quando houver uma vaga, não se aplica o critério de quotas. O 39 

Conselheiro Dr. André alterou o artigo terceiro do edital, que foi aprovado.  5) O próximo tema 40 

foi a criação da Revista da Defensoria, cujo relator é o Conselheiro Dr. Erick, que afirmou que 41 

está muito bom. O Conselheiro Dr. André pediu vista. 6) O tema seguinte foram as vagas 42 

espelho, sob relatoria do Conselheiro Dr. Alexandre; foram feitos destaques nos artigos um, 43 

dois e três, que foram alterados. Encaminhará para a secretária para colher a assinatura da 44 

presidente e publicar. Comunicações: 1) A Presidente disse que o juiz de Santa Helena ligou 45 

pedindo uma força tarefa nos processos criminais de Santa Helena e que os detalhes constam 46 

em um ofício enviado para a DPPR com a solicitação.  2) O Conselheiro Dr. Antonio perguntou 47 

se a proposta de retificação foi recebida no e-mail. A Presidente Dra. Josiane disse que ainda 48 

que não tenha sido em caráter deliberativo, pode adotar ad referendum. 3) A Conselheira 49 

Santa fez uma retrospectiva sobre a audiência pública, ocorrida no dia dezessete de abril, e 50 

agradeceu a presença dos conselheiros e da DPG naquele dia e insistiu na questão dos fóruns 51 

descentralizados. 4) O Conselheiro Dr. Nicholas perguntou como ficariam as sanções, ao que o 52 

Conselheiro Dr. André respondeu que não são sanções disciplinares, são de empresas que 53 

possuem processo licitatório, e que apresentaria o tema em quinze dias. 5) O Conselheiro Dr. 54 

André lembrou que atas do ano passado ainda não foram retificadas; sugeriu que as 55 

retificações dessas atas deveriam ser feitas até o dia três de maio, e que, se não retificadas, 56 

seriam aprovadas no dia oito. C) DO ENCERRAMENTO DA SESSÃO: Às doze horas e dezoito 57 

minutos, nada mais havendo a tratar, a Presidente Dra. Josiane agradeceu a presença de todos 58 

e deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Rosemeri Aparecida e Silva, 59 

Secretária Executiva, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada por mim, pela 60 

Presidente e por todos os presentes. Curitiba, vinte e quatro de abril de dois mil e quinze. 61 
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