
 

 

ATA N.° 1 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR- 2013 

 
Ata da primeira Sessão Extraordinária do 
Egrégio Conselho Superior, realizada no dia três 
de dezembro de dois mil e treze, com início às 
quatorze horas, no Gabinete da Defensoria 
Pública do Estado do Paraná. 

 
  

Aos três dias do mês de dezembro de dois mil e treze, com início às quatorze horas, no Gabinete 1 

da Defensoria Pública do Estado do Paraná, situada na Rua Alameda Cabral, 184, 6º andar,  2 

realizou-se a PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO 3 

SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO PARANÁ, com a presença dos 4 

Excelentíssimos Membros Natos: Presidente do Conselho, Dra. Josiane Fruet Bettini Lupion, 5 

Subdefensor Público Geral, Dr. André Ribeiro Giamberardino, Corregedor Geral, Dr. Sérgio 6 

Roberto Rodrigues Parigot de Souza e Ouvidora Geral, Maria de Lourdes “Santa” de Souza. 7 

Presentes também os Membros Titulares: Dr. Dezidério Machado Lima, Dr. Erick Le Ferreira, 8 

Dr. Antonio Vitor Barbosa de Almeida, Dr. Nicholas Moura e Silva e Dr. Alexandre Gonçalves 9 

Kassama. Participou também da reunião a Presidenta da ADEPAR – Associação dos Defensores 10 

Públicos do Estado do Paraná, Thaísa Oliveira dos Santos. DO EXPEDIENTE – A) 11 

Cumprimentando a todos a Presidente abriu a sessão, fez a conferência do Quórum e instalou a 12 

reunião. B) Procedeu-se com a leitura da ata, onde foi solicitado alterações, portanto, protelou-se 13 

a assinatura. C) Comunicações: O Dr. Erick comunica a todos que em razão de compromisso 14 

anteriormente formado o Corregedor Geral o Dr. Sergio R. Rodrigues Parigot de Souza não 15 
estará presente no início da Sessão, no entanto, provavelmente, chegará no decorrer da Reunião. 16 

Ulteriormente o Dr. Nicholas propôs análise acerca da atuação dos Advogados e Assessores 17 

Jurídicos na Defensoria Pública, visto que a atuação em audiências e assinatura de petições, por 18 

exemplo, são atividades exclusivas de Defensor Público, bem como a denominação “Defensor 19 

Público do Estado do Paraná” deve ser utilizada somente por aqueles que possuem matrícula 20 

institucional própria da carreira.  Decidiu-se por elaborar um enunciado através de Comunicado 21 

Interno salientando a informação supracitada a todos da Defensoria Pública do Paraná. DA 22 

ORDEM DO DIA – A sessão contém três itens de discussão e deliberação, são esses: UM. 23 

Criação dos Ofícios da Defensoria Pública do Paraná. DOIS. Deliberação da identidade 24 

funcional. TRÊS. Criação da Comissão de Prerrogativas da Defensoria Pública do Paraná 25 

(desagravo Marcelo Diniz). UM - O Dr. André, relator da criação dos Órgãos de atuação da 26 

Defensoria Pública do Paraná, leu a todos a minuta de deliberação sujeita à aprovação do 27 

Conselho. Em relação à nomenclatura dos Órgãos, o Dr. Nicholas opinou ser melhor não estar 28 

incluso o nome da matéria juntamente ao nome das Defensorias. Os Drs. Alexandre, Erick e 29 

André preferiram manter a nomenclatura conforme minuta apresentada, já o Dr. Dezidério, Dr. 30 

Antonio e Dra. Josiane opinaram pela alteração conforme opinado pelo Dr. Nicholas. Finalizou-31 

se a votação com três votos por manter e quatro votos pela modificação. Alterou-se a minuta e 32 

todos assinaram.  Sem mais a se tratar neste item, seguiu-se com a pauta. DOIS - O Dr. Erick fez 33 

a leitura da minuta, a qual altera a Deliberação CSIDP nº 03/2013. Em nova versão, o relator 34 

propôs que o número da matrícula funcional dos Defensores Públicos seja composto de quatro 35 

dígitos, não mais por oito conforme Deliberação anterior. Propôs também que a ordem 36 

seqüencial obedeça à data da posse, e a dos Defensores optantes pela carreira, obedeça à ordem 37 

seqüencial cronológica dos decretos de opção pela carreira. Todos os membros concordaram 38 

com as alterações propostas, sendo assim, assinaram a deliberação. TRÊS – O último item da 39 

pauta, conforme supracitado, trouxe o relato do Dr. Marcelo Lucena Diniz sobre o fato ocorrido 40 

em expediente do projeto “justiça do torcedor”. No dia primeiro de dezembro de dois mil e treze, 41 



no estádio Major Antônio Couto Pereira, no jogo entre Coritiba e Botafogo com início às 42 

dezessete horas, estavam presentes no local, O Defensor Público Dr. Marcelo Diniz e a 43 

Defensora Pública Dra. Vânia Maria Forlin, onde se depararam com um homem preso em uma 44 

jaula improvisada. Ao localizar o Delegado, por nome Clóvis Galvão, solicitaram 45 

esclarecimentos sobre a prisão. Visivelmente o Delegado alterou-se e, muito nervoso, dirigiu aos 46 

Defensores impropérios e xingamentos – (neste momento chegou à reunião o Corregedor Dr. 47 

Sérgio). A Dra. Josiane informou a todos que recebeu ligação do delegado, a fim de informar o 48 

ocorrido, e que possui testemunhas em seu favor pela normalidade do ocorrido. Após debate, o 49 

Conselho decidiu reunir-se com os Defensores Públicos em questão para tomar seus 50 

depoimentos com riqueza de informações. C) - O encerramento da Sessão: Nada mais havendo 51 

a tratar, a Presidência agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, da qual, para 52 

constar, eu, Roseni Barboza dos Santos, Secretária Executiva do Conselho Superior, lavrei a 53 

presente ata, que vai assinada pela Presidente, por mim e pelos presentes, Curitiba, 03 de 54 

Dezembro de 2013.  55 
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