
ATA Nº 6 DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR – 2015 

 

Ata da Sexta Reunião Ordinária do Egrégio 
Conselho Superior, realizada no dia oito de 
maio 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 oito de maio de dois mil e quinze reuniram-se na 1 

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

Machado, 58,, 16º andar, Centro, Curitiba/Paraná, os seguintes Conselheiros: Dr. 3 

André Ribeiro Giamberardino, Dr. Sergio Roberto Rodrigues Parigot de Souza, Dr. Erick 4 

Lé Ferreira, Dr. Alexandre Gonçalves Kassama, Dr. Nicholas Moura e Silva,  Dr. 5 

Dezidério Machado Lima, Maria de Lourdes “Santa” de Souza, Dra. Lívia Martins 6 

Salomão Brodbeck (via skype)  e Dr. Antonio Vitor Barbosa de Almeida. DO 7 

EXPEDIENTE – A) Cumprimentando a todos, o Conselheiro Dr. André, presidindo, abriu 8 

a sessão, fez a conferência do quórum e instalou a reunião pedindo o 9 

acompanhamento da pauta, cujo primeiro assunto era a aprovação das atas 10 

pendentes; a Dra. Lívia pediu para passar esse ponto para a tarde, pela ausência da 11 

Dra. Thaísa, que participou das reuniões e estaria à tarde, indicação aceita por todos; o 12 

Presidente informou que, se algum Conselheiro quisesse fazer qualquer alteração, 13 

teria até as dezoito horas de hoje para fazê-lo. B) A seguir, passou os informes sobre os 14 

expedientes distribuídos aos Conselheiros, primeiramente ao Dr. Dezidério: um ofício 15 

do Ministério Público, solicitando o cumprimento do art. 88, § 1, 2 e 3 da lei 136/2011, 16 

bem como anexo vii da referida Lei; e ao Dr. Nicholas: uma consulta do Defensor Dr. 17 

Lucas Campos sobre as atribuições da execução penal. Não houve momento aberto. 18 

Comunicações: A) O Conselheiro Dr. André informou que, em relação à revisão geral 19 

anual, por enquanto não há qualquer indicativo concreto de envio à Assembleia 20 

Legislativa do Paraná, por parte do Executivo, de projeto de lei da revisão anual. B) Em 21 

relação ao calendário de reuniões do Conselho, fez uma consulta sobre a possibilidade 22 

de planejamento em relação às eleições tanto para defensor público geral como para o 23 

conselho superior e a consulta para corregedor. C) A Conselheira Santa comentou sobre 24 
a atuação da DPPR nos acontecimentos do dia vinte e nove de abril e que, na sua opinião, é 25 
necessário colocar no site da DPPR uma nota a respeito desses acontecimentos, ou ao menos 26 
que a DPPR atuou e ainda está atuando, acompanhando e fazendo a relatoria dos fatos. D) A 27 
Defensora Dra. Lívia falou sobre o dia dezenove de maio, dia do Defensor, e informou que a 28 
ADEPAR está procurando maneiras de comemorar a data; falou também sobre Paranaguá: a 29 
Associação vai encaminhar ofício requerendo a autorização para suspensão de novos 30 
atendimentos; trouxe o assunto novamente ao Conselho, apesar de este ter natureza 31 
consultiva, para pedir seja endossado o pleito junto à administração superior. E) Os 32 
Conselheiros Drs. Dezidério, Nicholas, Antonio e Santa também manifestaram apoio à situação 33 
de Paranaguá. O Conselheiro Dr. André disse que, como já foi protocolado um 34 
encaminhamento sobre o assunto, a reunião deveria avançar. G) O Dr. Nicholas pontuou que 35 
demandas de problemas de localidade ou de problema pessoal na atuação são trazidas ao 36 
conselho e disse que é preciso gerar um padrão. H) O Conselheiro Dr. Antonio relembrou a 37 



questão de atuação de núcleo universitário em vara onde tem defensor, resgatando 38 
comunicação já feita em reuniões de 2014, esclarecendo que é necessário estudar se é 39 
possível dialogar uma alternativa, e a DPPR deveria começar a gerir eventuais convênios. I) O 40 
Dr. Dezidério mostrou preocupação com o andamento do CSDP, por considerar pouco tempo 41 

apenas o período da manhã para as reuniões. DA ORDEM DO DIA – A) O primeiro tema a 42 

ser tratado, relatado pelo Conselheiro Dr. Antonio, foi a criação dos núcleos temáticos: 43 

sobre os núcleos criados, houve discussão acerca dos núcleos criados na Deliberação serem 44 
diferentes dos criados na Lei 136/2011; houve dois encaminhamentos: 1) manter como está: 45 
reprovado por maioria de seis votos a um; 2) a criação de mais quatro núcleos: por quatro 46 
votos a três, será suprimido o art. 3 e criado um novo artigo para colocar os outros quatro 47 
núcleos: direitos humanos e cidadania; habitação, urbanismo e questões fundiárias; execução 48 
penal e política criminal e direito penal. No Art. 20, inciso XI, foi proposta pela Dra. Lívia a 49 
retirada da ANADEP da questão dos núcleos. O Presidente da reunião sugeriu que fossem 50 
suspensos os trabalhos para o intervalo de almoço, com a concordância dos demais 51 
Conselheiros. Às quatorze horas e trinta minutos, foram retomados os trabalhos, com a 52 
ausência da Conselheira Santa, que foi ao Ministério Público prestar depoimento, e a presença 53 
da Dra. Thaísa. O Conselheiro Dr. Antonio retomou o tema, voltando a ler a deliberação. No 54 
art. 25, o Chefe do núcleo pode solicitar que o chefe auxiliar seja afastado das atividades 55 
extraordinárias. Encaminhou nesse sentido e todos ficaram de acordo. A partir da leitura do 56 
art. 29, com a saída do Conselheiro Dr. André, o Conselheiro Dr. Sergio assumiu a presidência. 57 
O Conselheiro Dr. Nicholas propôs que ficassem apenas um chefe de núcleo e um chefe 58 
auxiliar como membros integrantes dos núcleos e os defensores colaboradores ficariam 59 
apenas como colaboradores, sem vínculo, cabendo ao DPG afastar ou não um auxiliar. Houve 60 
dois encaminhamentos: 1) manter-se a redação ou reestruturá-la para que os colaboradores 61 
não sejam membros: reprovado por maioria de quatro votos a dois; e 2) se deve-se fazer uma 62 
cláusula de reserva para mais de um auxiliar, enquanto não houver defensores atuando nas 63 
áreas prioritárias: aprovado por maioria de quatro votos a favor e um contra. Assim, o Dr. 64 

Antonio fará as alterações na Deliberação e as trará para a próxima reunião. C) O 65 

encerramento da sessão - Às dezesseis horas e vinte minutos, com a ausência dos 66 

Conselheiros Drs. Nicholas e Erick, que precisaram sair, não havendo quórum para 67 

continuar, o Dr. Sergio agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, 68 

da qual, para constar, eu, Rosemeri Aparecida e Silva, Secretária Executiva, lavrei a 69 

presente ata que, se aprovada, será assinada por mim e por todos os presentes. 70 

Curitiba, oito de maio de dois mil e quinze. 71 
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