DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
CONSELHO SUPERIOR

ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DOIS MIL E DEZESSEIS

Ata da Décima Primeira Reunião Ordinária do Egrégio
Conselho Superior, realizada no dia cinco de agosto de
dois mil e dezesseis, com início às dez horas, na sala de
reuniões do décimo sexto andar.
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Aos cinco dias do mês de agosto de dois mil e dezesseis, com início às dez horas, na sala de
reuniões do décimo sexto andar da Defensoria Pública do Estado do Paraná, situada na Rua Cruz
Machado, número cinquenta e oito, realizou-se a DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO
ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO PARANÁ,
com a presença dos Excelentíssimos Membros Natos: Presidente do Conselho Dr. Sérgio Roberto
Rodrigues Parigot de Souza, Subdefensor Público-Geral Dr. Deziderio Machado Lima,
Corregedora-Geral Dra. Vania Maria Forlin e Ouvidor-Geral Gerson da Silva. Presentes também
os Excelentíssimos Membros Titulares: Dra. Andreza Lima de Menezes, Dr. Erick Le Palazzi
Ferreira e Dr. Henrique Camargo Cardoso. Presente, conforme a convocação do Presidente, a
suplente Dra. Flávia Palazzi Ferreira em razão do período de férias da titular. Ausente o membro
titular Dr. Nicholas Moura e Silva e a representante da Associação dos Defensores Públicos do
Estado do Paraná – ADEPAR. EXPEDIENTE – I) Cumprimentando a todos o Presidente abriu a
sessão, fez a conferência do quórum e instalou a reunião. II) – Aprovada a ata da décima sessão
ordinária. III) O Dr. Sergio informou as distribuições para relatorias. Ao Dr. Nicholas foi
distribuído o protocolo número quatorze, duzentos e três, quinhentos e trinta e oito, três que tratará
da revisão da Deliberação um de dois mil e quinze, para divisão de atuação entre áreas nas
comarcas com a população de baixa renda superior a cento e cinquenta mil habitantes. O processo
será encaminhado ao suplente. À Dra. Vania foi distribuído o protocolo quatorze, cento e noventa
e quatro, oitocentos e quarenta e um, cinco sobre a situação das audiências de custódia em todas
as sedes. À Dra. Andreza foi distribuído consulta, acerca de conflito de interesses e atuação do
Defensor Público na área criminal, sob protocolo quatorze, cento e noventa e seis, oitocentos e
trinta e cinco, um. IV) – Sem inscritos ao momento aberto. V) A – O Dr. Sérgio informou que
esteve em Brasília, juntamente ao Colégio Nacional dos Defensores Públicos Gerais - CONDEGE,
nos dias um e dois, para acompanhamento das discussões referentes ao Projeto de Lei
Complementar duzentos e cinquenta e sete e que a matéria voltará em discussão na próxima
semana. A seguir o Dr. Erick observou que não foi informado institucionalmente sobre a possível
cessão de servidores da Defensoria à Secretaria de Justiça observando que anteriormente todas os
acontecimentos eram informados a todos. Informou também sobre questionamentos e cobranças
recebidos de diversos órgãos acerca do atendimento da Defensoria à Casa da mulher Brasileira.
Em seguida observou que quando os Defensores foram encaminhados para atuação na Casa da
Mulher, não havia estrutura completa, como por exemplo, internet e impressora, sendo assim, pede
que quando a Defensoria abrir espaço para atuação de membros, tenha a estrutura necessária para
o trabalho. Um outro ponto que o Dr. Erick relatou é sobre os Fóruns descentralizados, como por
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exemplo, no bairro Boqueirão que está sem Defensor. Se comprometeu a questionar o Conselho
para dar resposta a Promotoria. O Conselheiro pede uma maior atenção para as áreas que
concentram a população hipossuficiente, que seriam atendidos pelos Fóruns descentralizados, e
pediu o posicionamento do Ouvidor Geral. O Ouvidor relatou que fez entrevistas e concluiu que o
perfil dos assistidos na sede central é diferente e realmente precisa uma maior atenção as áreas
apontadas pelo conselheiro. O Dr. Erick opinou sobre a necessidade de implantar meios para focar
em quem mais precisa de atendimento, considerando a estrutura com poucos membros que a
Defensoria possui. O Dr. Sergio relembrou que quando houve a remoção não foi para as áreas
citadas pelo Conselheiro e que no momento não há como remover novamente porque prejudicaria
os locais atendidos. O Dr. Erick concordou informando que seu relato é para ciência de todos e
para prevenção nos próximos atos, pois deve ter critérios claros, objetivos, programação e
segurança jurídica. O Dr. Sérgio relembrou que as remoções, da forma que foram feitas, também
foi decidida pelo Conselho e não apenas pela Administração. Em seguimento, o Dr. Erick informou
que recebeu, com parecer, o processo que trata do valor do auxílio transporte dos estagiários da
Defensoria. No protocolo, a coordenação de planejamento opina pela suspenção ou arquivamento
do processo pois não se sabe como estará o orçamento da Defensoria para o próximo ano. Demais
conselheiros pediram para incluir o processo em pauta para próxima reunião. A Dra. Andreza
informou sobre o nascimento do filho do Dr. Nicholas e Dra. Lívia e todos os membros
parabenizaram o casal. B) A sessão contém três itens em pauta, que são: UM: Recomendação sete
de dois mil e dezesseis do Controle Interno. DOIS: Proposta de alteração do Regimento Interno
do Conselho Superior. TRES: Revisão da deliberação um de dois mil e quatorze - Regulamento
interno do programa de estágio. UM: A relatora apresentou as orientações contidas na
recomendação e solicitou a Agente de Controle Interno Silvia Carolina Pamplona que reiterasse o
pedido. A Agente informou que na sessão em que o Conselho alterou a Deliberação cinco de dois
mil e quatorze, que estabelece regras para a realização do concurso de ingresso na Carreira de
Defensor Público, a recomendação do Controle Interno estava sendo minutada e, como a
apresentação da alteração foi em regime de urgência, não foi possível o encaminhamento àquela
sessão. Observou que a Recomendação sete tem o objetivo de impedir que os atos sejam feitos de
modo desordenados, como por exemplo, é necessário estar claro a quem compete publicar as
declarações de não impedimento. Outro exemplo, relatou, é constar a quem compete a
homologação das inscrições. Solicitou aos membros uma análise geral dos Atos e das
competências pois, o que não pode ocorrer, no ponto de vista do Controle Interno, é não estar
previsto essas responsabilidades. Informou que a maior dificuldade observada em relação ao
Segundo concurso foi a falta de formalizar alguns atos, o que é imprescindível. Em seguimento a
relatora apresentou seu voto pelo encaminhamento do processo a Agente de Controle Interno para
analisar a Deliberação dezoito de dois mil e dezesseis e destacar expressamente os eventuais
pontos colidentes entre essa Deliberação e a Recomendação encaminhada ao Conselho. Concedeu
o prazo de cinco dias para apresentação. Por unanimidade, os Conselheiros concordaram com o
voto da relatora e o processo foi entregue a Secretaria para que encaminhe ao setor de Controle
Interno. DOIS: Pela ausência do membro Dr. Nicholas, o Dr. Henrique observou que para
alteração do Regimento Interno do Conselho é necessária a concordância de um terço dos votantes
e acredita ser melhor a retirada do ponto de pauta. Todos concordaram. TRES: O Dr. Dezidério
pediu a retirada de pauta do processo que trata da alteração da deliberação um de dois mil e
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quatorze para apresentação em momento oportuno haja vista a necessidade de revisão de forma
integral. O tema foi retirado com a concordância de todos. C) - O encerramento da Sessão: A
presidência encerrou a reunião e para constar, eu, Roseni Barboza S. Possani, Secretária do
Conselho Superior, lavrei a presente ata que, se aprovada, vai assinada por mim
________________, pelo Presidente e por todos os presentes. Curitiba, cinco de agosto de dois
mil e dezesseis.

___________________________________
Sérgio Roberto R. Parigot de Souza

_________________________________
Deziderio Machado Lima

____________________________________
Vania Maria Forlin

__________________________________
Gerson da Silva

____________________________________
Andreza Lima de Menezes

__________________________________
Erick Le Palazzi Ferreira

____________________________________
Henrique Camargo Cardoso

__________________________________
Flávia Palazzi Ferreira
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