
ATA Nº 7 DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR – 2015 

 

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

na Sala do Conselho da Defensoria Pública do Estado do Paraná, sita na Rua Cruz Machado, 58,, 2 

16º andar, Centro, Curitiba/Paraná, a Presidente do Conselho, Dra. Josiane Fruet Bettini Lupion, 3 

e os seguintes Conselheiros: Dr. Sergio Roberto Rodrigues Parigot de Souza, Dr. Erick Lé 4 

Ferreira, Dr. Alexandre Gonçalves Kassama, Dr. Dezidério Machado Lima, Dr. Nicholas Moura e 5 

Silva, Dra. Thaisa Oliveira dos Santos e Dr. Antonio Vitor Barbosa de Almeida. A) DO 6 

EXPEDIENTE – 1) Cumprimentando a todos, a Presidente, abrindo a sessão, fez a conferência 7 

do quórum e instalou a reunião. 2) Não houve momento aberto. 3) Foram apresentadas as atas 8 

anteriores para assinatura. 4) Comunicações: A Presidente informou a todos sobre uma 9 

reunião à qual comparecerá na próxima semana; informou também sobre uma solicitação 10 

feita ao Coordenador Geral da Administração; e que em relação à sede de Paranaguá, 11 

será agilizado o processo para a Defensoria. B) DA ORDEM DO DIA – 1) O pedido de 12 

remoção do servidor Rodrigo, de São José dos Pinhais para Curitiba foi aprovado, e terá efeito a 13 

partir de quinze dias. 2) O segundo tema a ser tratado foi a Regulamentação dos Núcleos 14 

Temáticos, cujo relator é o Dr. Antonio, que retomou o tema a partir do artigo 23, sobre 15 

a chefia auxiliar; no artigo 25 houve destaque do Dr. Dezidério, que sugeriu a inclusão 16 

explícita da possibilidade de cumulação para o chefe auxiliar, caso não se afaste. No 17 

artigo 23 houve quatro encaminhamentos: 1º - se há a indicação de um número fixo de 18 

auxiliares ou se o número de auxiliares fica a critério da proposição do chefe de núcleo, 19 

a ser encaminhada ao DPG e referendada pelo CSDP, ficando seis votos para a 20 

propositura (Dr. Alexandre, Dr. Erick, Dra. Josiane, Dr. Sergio, Dr. Nicholas e Dr. 21 

Dezidério) a um, para fixar o número de auxiliares (Dr. Antonio, voto vencido); 2º - se 22 

há um número mínimo de auxiliares, ficando um voto Sim (Dr. Antonio) e seis votos 23 

Não (Dr. Alexandre, Dr. Erick, Dra. Josiane, Dr. Sergio, Dr. Nicholas e Dr. Dezidério); 3º - 24 

que o merecimento seja só para os defensores colaboradores, ficando cinco votos Sim 25 



(Dr. Erick, Dr. Antonio, Dr. Sergio, Dr. Nicholas e Dr. Dezidério) a dois votos Não (Dr. 26 

Alexandre e Dra. Josiane). 4º - se deve ser mantido o colegiado no núcleo, ficando dois 27 

votos a favor (Dr. Dezidério e Dr. Antonio) e cinco contra (Dra. Josiane, Dr. Alexandre, 28 

Dr. Sergio, Dr. Nicholas e Dr. Erick). A seguir, a Presidente do Conselho sugeriu que fossem 29 

suspensos os trabalhos para o almoço, com a concordância dos demais Conselheiros, e que no 30 

período da tarde fosse retomado o tema. Retomados os trabalhos às quatorze horas e 31 

cinquenta minutos, o Conselheiro Dr. Antonio retomou o tema. No artigo 42, § 2 houve 32 

destaque do Dr. Erick; no § 3 houve encaminhamento de que se regulamentasse como estava e 33 

quem seria a favor da negativa. Por votação unânime, houve negativa. No artigo 46 houve 34 

destaque do Dr. Alexandre sobre o marco temporal e o artigo foi tirado. No artigo 50 o texto foi 35 

alterado de “a partir da nomeação defensores públicos do II Concurso” para “a partir da data 36 

de sua publicação”. 3) O terceiro tema a ser tratado foi a Regulamentação do FADEP, tendo 37 

como relator o Conselheiro Dr. Sergio. Foram alterados, por sugestão do Dr. Nicholas, 38 

os textos do artigo 2 - que passou de “Defensora Pública Geral” para ‘Defensoria 39 

Pública Geral” e do artigo 5, § 2 -  que passou de “somente serão movimentados em 40 

conjunto pelo Defensor Público-Geral do Estado” para “serão movimentados pelo Defensor 41 

Público-Geral do Estado e, em sua ausência, pelo Subdefensor Público-Geral”. O Dr. Dezidério 42 

sugeriu tirar o inciso II do artigo 3: “contratação de instituições organizadoras de concurso 43 

público para provimento de cargos de membros e servidores da Defensoria Pública do Estado 44 

do Paraná”. Encaminhado, o Dr. Nicholas foi voto vencido. Proposta do relator no inciso III: 45 

suprimir o texto “ou a ela destinados”. Encaminhado, houve três votos a favor (Dr. Antonio, Dr. 46 

Dezidério e Dr. Sergio) e quatro votos contra (Dr. Alexandre, Dr. Erick, Dr. Nicholas e Dra. 47 

Josiane). O Dr. Antonio sugeriu juntar os incisos IV: “aquisição de bens e equipamentos” e V 48 

“contratação de serviços inerentes à implementação, manutenção ou aperfeiçoamento das 49 

atividades da Defensoria Pública ou da Escola Superior”; e no inciso VI, trocar “política 50 

institucional’ por “finalidade institucional’; também sugeriu que fosse inserido o art. 229 da 51 

Lei. Encaminhamento: a redação aprovada será encaminhada ao parecer jurídico da DPPR, para 52 

análise de sua conformidade com a lei, e o inciso II será submetido ao parecer do Tribunal de 53 

Contas, para posterior nova discussão, em havendo viabilidade de sua implementação. 4) O 54 

quarto tema a ser discutido foi a regulamentação da Coordenadoria da Defensoria, tendo 55 

como relator o Conselheiro Dr. Nicholas, que leu preliminarmente as competências do 56 

Conselho Superior e da DPG. A deliberação foi aprovada por unanimidade. 5) O quinto 57 

tema a ser discutido seria o Regimento da Escola da Defensoria, com relatoria do 58 



Conselheiro Dr. Nicholas mas, como este disse que o assunto seria muito demorado, 59 

pelo horário já avançado, não será analisado nesta reunião. C) O encerramento da 60 

sessão: Às dezesseis horas e quarenta minutos, nada mais havendo a tratar, a Presidente, Dra. 61 

Josiane, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, 62 

eu, Rosemeri Aparecida e Silva, Secretária Executiva do Conselho Superior, lavrei a presente ata 63 

que, se aprovada, será assinada por mim, pela Presidente e por todos os presentes. Curitiba, 64 

vinte e dois de maio de dois mil e quinze. 65 
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