Ata da I Reunião Extraordinária do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de PernambucoBIÊNIO 2017/2019.

Aos 13 (Treze) dias do mês de Fevereiro de Dois Mil e Dezessete
(13/02/2017), às 14h00 (quatorze horas), reuniram-se na sala de reuniões Defensor Público
José Dilton Marcolino de Carvalho, instalado na sede Anexo I da Defensoria Pública do Estado
de Pernambuco, na Rua José de Alencar, nº 385, Bairro da Boa Vista, Recife-PE, os
integrantes do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, a fim de
deliberar sobre a seguinte matéria conforme pauta e convocação na data de 11 de Fevereiro de
2017, através de notificação do CSDP:

I- Matérias em apreciação:

Item nº 1 da Pauta: 001/2017 Objeto- Proposta de Resolução que
aprova e regulamenta o III Concurso para Ingresso na carreira de
Defensor Publico do Estado de Pernambuco.

Feita a verificação do quórum, constatou-se que o Conselho Superior está
integrado pelos membros abaixo nominados, estando presentes o Presidente do Conselho
Superior, Dr. Manoel Jerônimo de Melo Neto, Defensor Público Geral do Estado de
Pernambuco, Subdefensor Geral da Defensoria Pública e Conselheiro nato Dr. José
Fabricio Silva de Lima, a Conselheira Nata,

Dra. Ana Maria Oliveira de Moura

Corregedora Geral da Defensoria Pública; presentes ainda os Conselheiros eleitos, Dr.
Clodoaldo Battista de Souza, Dra. Mirella Corrêa de Oliveira Wanderley Nunes, Dra. Maria
de Lourdes Siqueira de Sales, Dr. Aguinaldo de Barros e Silva Júnior ressaltando ainda,
a ilustre presença do Conselheiro Suplente Dr. Marconi Dourado, além das presenças do
Subdefensor Cível e Criminal do Interior Dr. Jocelino Nunes Neto, da Subdefensora Cível da
Capital Dra. Jeovana Drumond, da Subdefensora da Região Metropolitana Dra. Andréa
Lundgren, do Subdefensor de causas coletivas Dr. Henrique Seixas, Dra. Tereza Joacy, Dr.
Luciano Bezerra, Dra. Patrícia Roberta Dra. Valmira Letícia, Dra. Mariana Rezende, Dra. Lucia
Autran, Dr. José Wilker , além da assessoria de gabinete do Defensor Público-Geral Marcelo
José Vasconcelos Braga Secretário adjunto deste Conselho Superior.
Pedindo a palavra, pela ordem o Defensor Público Dr. Marconi Dourado, fez
registrar que foi convocado para tomar posse nesta presente data, como 1º Conselheiro
Suplente, biênio 2017/2019.
O Presidente do CSDP, atestando que havia razão ao nobre Conselheiro
concedeu a palavra para que mesmo discursasse, logo em seguida lhe deu posse.
Iniciada a reunião, após saudar os presentes, e de forma especial render
homenagem a ex-Defensora Pública-Geral Dra. Tereza Joacy, pelo brilhante serviço prestado,
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quando exerceu o cargo de Defensora Pública-Geral do Estado de Pernambuco. O Presidente
do Conselho Superior, Dr. Manoel Jerônimo de Melo Neto, agradeceu a presença de todos,
e declarou aberta a I reunião extraordinária do Conselho Superior da Defensoria Pública.
O Presidente do CSDP colocou para apreciação deste Conselho, a aprovação
do calendário das próximas reuniões ordinárias do Conselho para o ano de 2017:
DATA

DIA

HORA

06 de Março de 2017

Segunda- Feira

14h00min horas

03 de Abril de 2017

Segunda- Feira

14h00min horas

08 de Maio de 2017

Segunda- Feira

14h00min horas

05 de Junho de 2017

Segunda- Feira

14h00min horas

03 de Julho de 2017

Segunda- Feira

14h00min horas

07 de Agosto de 2017

Segunda- Feira

14h00min horas

04 de Setembro de 2017

Segunda- Feira

14h00min horas

02 de Outubro de 2017

Segunda- Feira

14h00min horas

06 de Novembro de 2017

Segunda- Feira

14h00min horas

04 de Dezembro de 2017

Segunda- Feira

14h00min horas

Os Conselheiros apreciaram e decidiram aprovar todas as datas sugeridas pelo
Presidente do CSPD, aprovando o calendário de datas na integra, sem nenhuma modificação.
O presidente do CSPD começou a fazer a leitura da pauta colocando em
debate os itens abaixo:
Item nº 1 da Pauta: 001/2017 Objeto- Proposta de Resolução que
aprova e regulamenta o III Concurso para Ingresso na carreira de
Defensor Publico do Estado de Pernambuco.

A Conselheira eleita Dra. Lourdes Sales, pediu a palavra para expor sua
preocupação no tocante ao orçamento da Defensoria Pública, questionando se a Instituição
teria condições financeiras de arcar com eventuais nomeações dos aprovados.
O Presidente do CSDP, em resposta a indagação da Conselheira eleita Dra.
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Lourdes Sales, passou a esclarecer a todos os presentes que eventuais nomeações
ocorrerão, inicialmente, em casos de substituição de Defensores Públicos que se
aposentarem. Ressaltando, que uma vez aposentado o Defensor é excluído da folha de
pagamentos da Defensoria, passando a constar na folha de pagamento da FUNAPE,
deixando desta forma, sua vaga em aberto, e que essas nomeações acontecerão para suprir
estas vagas, não necessitando de nenhum tipo de aditivo de valores, uma vez que se trata
apenas de uma mera substituição.

A Conselheira eleita Dra. Mirella Wanderley Nunes, pediu a palavra para
levantar uma questão de ordem. Declara a conselheira que, devido a atual situação financeira
do Estado e da Instituição, com o intuito de tranqüilizar todos os Defensores Públicos, e como
forma de resguardar a administração da Defensoria de futuros questionamentos, propõe ao
Conselho que preliminarmente seja deliberado a solicitação de parecer junto à coordenadoria
de gestão e ao setor financeiro da Defensoria, antes da deliberação deste Conselho no tocante
a deflagração deste processo seletivo.
O Conselheiro nato Dr. José Fabrício, pediu a palavra e expôs que embora a
preocupação externada pela Nobre Conselheira seja valiosa, a seu ver, não se deliberará hoje,
neste Conselho, sobre a abertura do processo seletivo, mas tão somente estabelecerá normas
preliminares para que em outra oportunidade se possa dar início ao processo de contratação
da empresa responsável pela realização deste processo seletivo.
O Conselheiro eleito Dr. Clodoaldo Battista, pediu a palavra para declarar
que as preocupações externadas pelas Conselheiras Dra. Lourdes Sales, Dra. Mirella
Wanderley Nunes e pelo Conselheiro nato Dr. José Fabrício são pertinentes e refletem as
preocupações de todos os Conselheiros e Defensores Públicos e, levando em consideração o
que fora discutido, decidiu se manifestar pela necessidade da realização do processo seletivo,
considerando tudo o que foi posto em discussão pelos Conselheiros, opinou também que o
edital não estabeleça número de vagas, sendo estabelecido cadastro reserva e só aconteçam
nomeações mediante dotação orçamentária. Observados esses pontos, opina pela deflagração
do III processo seletivo.
O Conselheiro eleito Dr. Aguinaldo Barros, pediu a palavra declarando que
a

preocupação

de

todos

os Defensores e

Conselheiros

são

válidas e

que

as

declarações/explicações dos Conselheiros Dr. José Fabrício e Dr. Clodoaldo, sintetizaram bem
o seu entendimento, adiantando seus votos no sentido da deflagração do III processo seletivo,
observados os pontos discutidos para que não haja nenhum prejuízo à instituição e aos
Defensores Públicos.
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Deliberação: O Presidente do CSDP, após todos os esclarecimentos e
debates, passou a colher os votos dos demais Conselheiros que POR MAIORIA, NEGOU-SE
provimento a questão de ordem levantada pela Conselheira Dra. Mirella Wanderley
Nunes, no sentido de não haver necessidade, preliminarmente, de parecer da
coordenadoria de gestão e do setor financeiro da Defensoria, antes da aprovação da
deflagração do III Concurso para ingresso na carreira de Defensor Público.
Negada, a questão de ordem levantada pela Conselheira eleita Dra.
Mirella Wanderley Nunes, o Conselho passou a deliberar a cerca da deflagração ou não do III
processo seletivo.
Deliberação: O Presidente do CSDP, após todos os esclarecimentos e
debates, passou a colher os votos dos demais Conselheiros que POR MAIORIA, APROVOUSE a deflagração do III Concurso para ingresso na carreira de Defensor Público,
observados os pontos destacados pelos Conselheiros. Sendo voto vencido a
Conselheira Mirella Wanderley Nunes que votou contra a deflagração do III Concurso.
O Presidente do CSDP solicita que seja registrado em ata o grande trabalho do
Defensor Público Dr. José Wilker, que vem desempenhando um papel fundamental, em
conjunto com o Conselheiro nato Dr. José Fabrício na elaboração dessa Proposta de
resolução. Informou ainda, que na próxima reunião do CSDP, dia 06 de Março de 2017, será
apresentado parecer do setor financeiro a respeito do impacto orçamentário.
Dando continuidade, passou-se a leitura da proposta de resolução, sendo
discutida por todos os conselheiros.

Devido ao adiantar da hora, o Presidente do CSDP, em conjunto com os
demais Conselheiros entenderam por bem, continuar a discussão a respeito do texto da
referida proposta de resolução na próxima reunião do Conselho, no dia 06 de Março de 2017.
O Presidente CSDP, analisando que não havendo mais nada em discussão na
data de hoje, bem como agradecendo a presença de todos Excelentíssimos (as) Senhores (as)
Conselheiros (as) e demais Subdefensores e Defensores Públicos presentes a esta sessão, e
nada mais tendo a acrescentar dou por encerrada a reunião do Conselho Superior da
Defensoria Pública do Estado;
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