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ATA DA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE 2016 

Aos 02 de maio de 2016 às 10:30 horas na sala da Procuradoria-Geral ocorreu a 2ª reunião 

ordinária do Colégio de Procuradores do Ministério Público de Contas do Paraná. Aberta a 

reunião sob a Presidência do Procurador-Geral, Dr. Flávio de Azambuja Berti, estavam 

presentes os Drs(as). Elizeu de Moraes Correia, Célia Rosana Moro Kansou, Eliza Ana Kondo 

Lagner, Gabriel Guy Léger, Michael Richard Reiner e Juliana Sternadt Reiner. Ausentes as Dras. 

Kátia Regina Puchaski (afastamento legal) e Valéria Borba (ausência justificada). Procedeu-se 

aos avisos e homologação dos seguintes itens: 1) homologação ata da  reunião anterior; 2) 

definição da forma  e da periodicidade quinzenal de distribuição de processos Dra. Kátia 

durante seu período de afastamento (licença especial) nos meses maio e junho /16); 3) 

informações sobre as comissões de planejamento estratégico do MPC/PR e do TCE/PR;  4) 

homologação da escala de sessões das Câmaras TCE/PR até dezembro/16;  5) informações 

sobre a pauta de reuniões com a Presidência do TCE/PR. A seguir iniciaram-se as deliberações: 

6.1) sobre a possibilidade ou não de propositura de ações rescisórias contra as decisões que 

homologaram a formação de lotes em processos de “admissão de pessoal” aprovados na 

sessão do Pleno de 31/03/16 (protocolos 25.128/16 -contratações temporárias de contratos já 

expirados; 28267/16 -admissões temporárias com admissões originais já registradas; 

40.445/16 admissões de pessoal anteriores ao ano 2000 – Súmula 05 TCE/PR, bem como em 

relação ao protocolo 449.408/15), sendo a deliberação pela não-interposição por ora das 

rescisórias, resguardando-se a prerrogativa ministerial de recorrer de tais decisões no caso de 

serem encaminhadas as respectivas vistas para ciência; 6.2) Quanto à possibilidade de 

aprovação de orientação ministerial  quanto ao não-cabimento de Recurso de Revista contra 

decisão do TCE/PR que emite parecer prévio em PCA´s, deliberou-se pelo aguardo para coleta 

de mais subsídios e análises quanto ao efeito da medida. Sem mais assuntos na pauta, 

encerrou-se a reunião. 
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