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-AGEPAR 
 

O 
- AGEPAR, no uso 

 
 
 
teor a  CA/DAF/AGEPAR, a 

 
 
 (ii) o art. 30, 

  
 
 

des  
 
 RESOLVE 
 

 
comporem a  com a finalidade 

  
 

Nome         Cargo  

Nivaldo Martinez 
Junior 

7.323.507-3/PR 
Especialista 

em 
 

Presidente 

Candido Anderson 
Kaminski 

 
7.005.204-0/PR 

Especialista 
em 

 
Membro 

Mayara Leonardi 
 

8.577.470-0/PR 
Auxiliar em 

 
Membro 

Joice C. dos 
Santos Pagliarini 
Ribeiro 

9.307.804-7/PR 
Auxiliar em 

 
Suplente 

Suelen dos Santos 9.258.356-2/PR 
Auxiliar em 

 
 

Suplente  

 
 reas 

 
 

artigo deve
atividades. 
 

 
 

 
  

 
Curitiba/PR, 06 de abril de 2021 

 
 

(assinado eletronicamente) 
Reinhold Stephanes 
Diretor-Presidente 

76080/2021

IV E V ENCONTRO ANUAL DE TESES INSTITUCIONAIS DA DEFENSO-

RESOLVE

Prorrogar os prazos referente ao Edital EDEPAR 001/2021.

nais referente ao IV e V Encontros Anuais de Teses Institucionais da Defensoria 

BRUNO DE ALMEIDA PASSADORE 

76013/2021

050, DE 06 DE ABRIL DE 2021 

 
Designa Defensora a para exercer 
a Coordenadoria de Apucarana 

 

- , no uso 

73, 

mb  

 

RESOLVE 

 

 Designar a Defensora a RENATA MIRANDA DUARTE 

para exercer a Coordenadoria de Apucarana de 05/04/2021 

a 04/05/2021  Defensora a MAISA DIAS 

PIMENTA, que  em gozo de , atribuindo-

prevista no rt. 73 da LCE 136/2011. 

 

 
-Geral do Estado do  

75972/2021

EDITAL N  06/2021  REMO O

O DEFENSOR P BLICO-GERAL DO ESTADO DO PARAN , no uso de
suas atribui es previstas no art. 18, inciso VII, da Lei Complementar Estadual
n  136/2011 e na Delibera o CSDP n  01/2016, resolve estabelecer o seguinte:

CONSIDERANDO o falecimento de Defensor P blico titular da 134
Defensoria P blica de Curitiba com atribui o para atuar junto Segunda
C mara Criminal do Tribunal de Justi a do Estado;

CONSIDERANDO o disposto no artigo 70, 3 , da Lei Complementar
Estadual n 136/2011 no sentido de que as atribui es vinculadas ao segundo
grau de jurisdi o e aos tribunais superiores ser o exercidas por Defensores
P blicos de Classe Especial;

CONSIDERANDO aos sete dias de dezembro de dois mil e vinte, com in cio s
nove horas e doze minutos, atrav s de videoconfer ncia, realizou-se a SEXTA
REUNI O EXTRAORDIN RIA DO CONSELHO SUPERIOR DA
DEFENSORIA P BLICA DO PARAN ;

CONSIDERANDO a necessidade de explicitar as regras contidas no edital de
remo o para o Segundo Grau;

CONSIDERANDO que o lan amento de novas vagas n o previstas no edital,
como as de categoria diversa da especial, constitui ato de gest o da Defensoria
P blica-Geral e, portanto, devem ser objeto de an lise de conveni ncia e
oportunidade;

CONSIDERANDO, em raz o disso, que n o h conveni ncia e oportunidade
para o lan amento de vagas de categoria diversa da especial para escolha;

CONSIDERANDO a manifesta o do Presidente da Comiss o em Exerc cio,
Matheus Cavalcanti Munhoz, contida nas fls. 14/15 do procedimento n
17.125.902-9, decide por alterar o edital 032/2020 nos seguintes termos:

Art. 1 . Acrescenta ao Edital 032/2020 o artigo 5 , o qual passa a vigorar com a
seguinte reda o:


