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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO SUPERIOR - DOIS MIL E DEZOITO
Ata da Primeira Reunião Extraordinária
do Conselho Superior, realizada no dia
nove de fevereiro de dois mil e dezoito,
com início às nove horas e vinte
minutos, na sala de reuniões do
Conselho Superior, no décimo sexto
andar.
Aos nove dias de fevereiro de dois mil e dezoito, com início às
nove horas e vinte minutos, na sala de reuniões do Conselho
Superior, no décimo sexto andar da Defensoria Pública do
Estado do Paraná, situada na Rua Cruz Machado, número
cinquenta e oito, realizou-se a PRIMEIRA REUNIÃO
EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DA
DEFENSORIA PÚBLICA DO PARANÁ, com a presença dos
Excelentíssimos Membros Natos: Presidente do Conselho, Dr.
Eduardo Pião Ortiz Abraão, Subdefensor Público-Geral, Dr.
Matheus Cavalcanti Munhoz Corregedora-Geral, Dra. Josiane
Fruet Bettini Lupion, e Ouvidor-Geral, Dr. Gerson da Silva.
Presentes, também, os Excelentíssimos Membros Titulares: Dr.
Fernando Redede Rodrigues, Dr. Luis Gustavo Fagundes
Purgato, Dra. Martina Reiniger Olivero, Dra. Patrícia Rodrigues
Mendes e Dra. Renata Tsukada. Da Associação dos
Defensores Públicos do Estado do Paraná – ADEPAR,
presente a Dra. Lívia Martins Salomão Brodbeck.
EXPEDIENTE – I). Cumprimentando a todos, o Presidente
abriu a sessão, fez a conferência do quorum e instalou a
reunião. II). Não houve apresentação de atas. III). Realizou-se
a distribuição do procedimento quinze, zero, quarenta e sete,
duzentos e dezesseis, quatro ao Dr. Luis Gustavo, por
dependência. MOMENTO ABERTO – Não houve inscritos.
ORDEM DO DIA. A). Sem comunicações. B). Realizou-se a
leitura das matérias constantes na pauta e abriu-se espaço
para discussão e votação. UM). Procedimento quinze, zero,
dezesseis, zero, setenta três, um, que trata da redistribuição
dos procedimentos da CEPRO. Foi realizado sorteio, conforme
segue: Em substituição ao Dr. Guilherme Moniz Barreto de
Aragão Daquer Filho, para avaliação dos membros, foi
sorteado o Dr. Ricardo Menezes da Silva. Em substituição ao
Dr. Fernando Redede, Henrique Gonçalves e Martina Reiniger,
para avaliação dos servidores, foram sorteados os Defensores
Públicos Thiago Magalhães Machado, Julio Cesar Duailibe
Salem Filho e Natalia Marcondes Sthephane, respectivamente.
Porém, o Defensor Público Fernando Redede permanecerá
como presidente da CEPRO, para avaliaçDOIS). Sobre o
procedimento quatorze, zero, zero, dois, trezentos e dezoito,
três, a servidora Flávia Regina Faccione foi comprovada na
carreira, unanimemente. O relator explicou que não há prejuízo
das avaliações acontecerem após os três anos de estágio, uma
vez que estabilidade somente é adquirida após o implemento,
cumulativo, do interstício de três anos no cargo e da aprovação
na avaliação de estágio probatório. Disto resulta que apenas o
advento do período de três anos no cargo é insuficiente para se
adquirir estabilidade, ante a inexistência de direito adquirido ou
situação estabilizada contra a própria Constituição Federal,
devendo, também, haver aprovação no estágio probatório.
TRÊS). Procedimento quatorze, zero, zero, dois,
quatrocentos e nove, zero. A servidora Vanessa Aita foi
aprovada na carreira por todos os membros do conselho.
QUATRO).
Procedimento quatorze, zero, zero, um,
setecentos e setenta e oito, sete. A servidora Alysha
Carolyne Rocha de Oliveira foi aprovada na carreira,
unanimemente. Ressaltamos que a Dra Martina se declarou
impedida de votar, visto que foi avaliadora da respectiva
servidora. CINCO). Procedimento quatorze, zero, zero, três,
quinhentos e sessenta, dois. A servidora Jessica Paula da
Silva Mendes foi aprovada, de forma unânime. Destacamos
que a Dra Patrícia se declarou impedida de votar. SEIS).
Procedimento quatorze, zero, zero, dois, trezentos e setenta
e seis, zero. O servidor Jonathan Alex Ferreira foi aprovado
na carreira, por todos os conselheiros. C). ENCERRAMENTO
DA SESSÃO - A presidência encerrou a reunião às nove horas
e trinta e cinco minutos e, para constar, eu, Amanda Beatriz
Gomes de Souza, Secretária do Conselho Superior, lavrei a
presente ata que, se aprovada, vai assinada por mim, pelo
Presidente e por todos os presentes.
Curitiba, nove de fevereiro de dois mil e dezoito.
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Conselho Superior, realizada no dia dois
de fevereiro de dois mil e dezoito, com
início às nove horas e vinte minutos, na
sala de reuniões do Conselho Superior,
no décimo sexto andar.
Aos dois dias de fevereiro de dois mil e dezoito, com início às
nove horas e vinte minutos, na sala de reuniões do Conselho
Superior, no décimo sexto andar da Defensoria Pública do
Estado do Paraná, situada na Rua Cruz Machado, número
cinquenta e oito, realizou-se a PRIMEIRA REUNIÃO
ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA
PÚBLICA DO PARANÁ, com a presença dos Excelentíssimos
Membros Natos: Presidente do Conselho, Dr. Eduardo Pião
Ortiz Abraão, Subdefensor Público-Geral, Dr. Matheus
Cavalcanti Munhoz e Subcorregedor, Dr. Henrique de Almeida
Freire Gonçalves. Presentes, também, os Excelentíssimos
Membros Titulares: Dr. Fernando Redede Rodrigues, Dr. Luis
Gustavo Fagundes Purgato, Dra. Martina Reiniger Olivero, Dra.
Patrícia Rodrigues Mendes e Dra. Renata Tsukada. Da
Associação dos Defensores Públicos do Estado do Paraná –
ADEPAR, presente a Dra. Lívia Martins Salomão Brodbeck.
EXPEDIENTE – I). Cumprimentando a todos, o Presidente
abriu a sessão, fez a conferência do quorum e instalou a
reunião. II). Não houve apresentação de atas. III). O presidente
deu boas-vindas ao Conselheiros eleitos para o biênio dois mil
e dezoito/dois mil e dezenove, apresentando o termo de posse
que foi assinado por todos. Após declará-los empossados,
foram realizadas as distribuições de procedimentos para
relatoria, conforme segue: quatorze, cento e vinte e seis,
setecentos e cinquenta e sete, quatro; quatorze, quatrocentos e
oitenta, zero, zero, um, zero e treze, cento e trinta e seis,
trezentos e setenta e quatro, cinco ao Dr. Fernando. Quatorze,
seiscentos e cinquenta e dois, oitocentos e oitenta e oito, zero;
quatorze, quatrocentos e cinquenta e nove, duzentos e
sessenta e sete, zero e quatorze quatrocentos e setenta e seis,
trezentos e nove, dois à Corregedoria. Quinze, zero, treze,
quatrocentos e vinte e três, quatro; quinze, zero, treze,
quatrocentos e quarenta e sete, um e quinze, zero, vinte e seis,
quatrocentos e quinze, quatro ao Dr. Luis Gustavo. Quatorze,
novecentos, zero, trinta e sete, dois; quatorze, setecentos e
sessenta e cinco, quinhentos e nove, seis e quatorze, cento e
cinquenta e cinco, trezentos e dezessete, oito à Dra. Martina.
Quatorze, novecentos e trinta e um, duzentos e cinquenta e
três, seis; quatorze, quatrocentos e oitenta, zero, zero, oito,
sete; quinze, zero, vinte e seis, oitocentos e oitenta e três,
quatro e quinze, zero, dezesseis, zero, treze, oito ao
Subdefensor-Geral. Quatorze, cento e noventa e nove,
novecentos e sete, nove; quatorze, seiscentos e quarenta e
seis, zero, sessenta e três, um e quatorze, setecentos e vinte e
dois, duzentos e sessenta e cinco, três à Dra. Patrícia.
Quatorze, quatrocentos e cinquenta e nove, setecentos e
dezenove, dois quatorze, seiscentos e sessenta e nove,
seiscentos e onze, dois e quatorze, setecentos e cinquenta e
nove, trezentos e trinta e três, três à Dra. Renata. Dada a
palavra aos conselheiros, o Dr. Luis Gustavo agradeceu as
boas-vindas, registrando sua admiração pelo presidente e
manifestando seu desejo em desenvolver um trabalho pautado
na democracia. MOMENTO ABERTO - O Presidente da
Comissão de Gestão de Processos Eletrônicos, Dr. Nicholas

