
245

RESOLU O DPG N  055, 12 DE ABRIL DE 2021

O DEFENSOR P BLICO-GERAL DO ESTADO DO PARAN , no uso de
suas atribui es legais previstas no art. 18, incisos VII, XIIe XIV, da Lei
Complementar Estadual n  136/2011;

CONSIDERANDO o contidodo Edital n 007/2021, e os documentos e
inscri es constantes no Protocolo Administrativo n  17.493.675-7;

CONSIDERANDO o crit rio da antiguidade previsto tamb m no art. 3 da
Delibera o CSDP n  001/2015;

CONSIDERANDO a necessidade da manuten o dos servi os das unidades da
Defensoria P blica e a conveni ncia e oportunidade no preenchimento dos
referidos of cios ( rg os de atua o), sem preju zo de outras a serem preenchidas
por designa o para acumula o de fun es, bem como em aten o s exig ncias
contidas na Delibera o CSDP n  001/2015;

RESOLVE
Art. 1 . Designar a Defensora P blica MARTINA REINIGER OLIVERO
como titular da 21 Defensoria P blica Itinerante da Comarca da Regi o
Metropolitana de Curitiba com atua o na 150 Defensoria P blica de Curitiba
com atribui o para atender as demandas junto Casa da Mulher Brasileira de
Curitiba e procedimentos do 3 Juizado de Viol ncia Dom stica em favor da
v tima, bem como na propositura de demandas correlacionadas situa o de
viol ncia, de compet ncia da justi a estadual do Paran no munic pio de Curitiba,
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procedimento, com fulcro nos art. 86 e 87 da Lei 8.666/93 e nos art. 161 e 
162 da Lei Estadual 15.608/07. 

 

 

CONSIDERANDO o poder normativo que lhe foi conferido pelo art. 102 da Lei 

CONSIDERANDO

142, de 23 de janeiro de 2012; 

CONSIDERANDO 

15.775.289-8 
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12.846/13), no Cadastro Unificado de Fornecedores 

qualquer das condutas tipificadas na presente 

norma nos 24 (vinte e quatro) meses que 

aplicada a penalidade; 
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das mulheres em situa ode viol ncia e assist ncia qualificada v tima
detentativa de homic dio em procedimentos criminais perante os Tribunais do
J ri em Curitiba, em acumula o com a 151 Defensoria P blica de Curitiba com
atribui o para atender as demandas junto Casa da Mulher Brasileira de
Curitiba e procedimentos do 3 Juizado de Viol ncia Dom stica em favor
dav tima, bem como na propositura de demandascorrelacionadas situa o de
viol ncia, decompet ncia da justi a estadual do Paran nomunic pio de Curitiba,
das mulheres em situa o de viol ncia e assist ncia qualificada v tima
detentativa de homic dio em procedimentos criminais perante os Tribunais do
J ri em Curitiba.

Art. 2 . Designar a Defensora P blica PAULA GREIN DEL SANTORO
RASKIN como titular da 24 Defensoria P blica Itinerante da Comarca da
Regi o Metropolitana de Curitiba com atua o na 43 Defensoria P blica de
Curitiba com atribui o para atender s Varas da Fazenda P blica, em
acumula o com a 38 Defensoria P blica de Curitiba com atribui o para
atender s Varas C veis.

Art. 3 . Designar o Defensor P blico TIAGO BERT O DE MORAES como
titular da 25 Defensoria P blica Itinerante da Comarca da Regi o Metropolitana
de Curitiba com atribui o para atender a 35 Defensoria P blica de Curitiba,
com atribui o para atuar nos casos de curadoria especial c vel e de fazenda
p blica, nos processos da 13 Vara C vel, 14 Vara C vel, 15 Vara C vel, 16 Vara
C vel, 17 Vara C vel, 18 Vara C vel, 3 Vara da Fazenda P blica e 15 Juizado
Especial da Fazenda P blica, em acumula o com a 36 Defensoria P blica de
Curitiba, com atribui o para atuar nos casos de curadoria especial c vel e de
fazenda p blica, nos processos da 19 Vara C vel, 20 Vara C vel, 21 Vara C vel,
22  Vara C vel, 23  Vara C vel, 24  Vara C vel e 25 Vara C vel.

Art. 4 . Designar a Defensora P blica SAMYLLA DE OLIVEIRA
JULI Ocomo titular da 23 Defensoria P blica Itinerante da Comarca da Regi o
Metropolitana de Curitiba com atua o na 51 Defensoria P blica de Curitiba
com atribui o para atender os processos mpares, considerando o numeral
anterior ao primeiro d gito, junto 4 Vara de Fam lia e Sucess es de Curitiba
4 Vara de Fam lia e Sucess es, bem como os impedimentos do Defensor lotado
na 59 Defensoria, em acumula o com a 61 Defensoria P blica de Curitiba com
atribui o para atender os processos pares, considerando o numeral anterior ao
primeiro d gito, junto 6 Vara de Fam lia e Sucess es de Curitiba, bem como os
impedimentos do Defensor lotado na 53  Defensoria.

Art. 5 . Designar o Defensor P blico DANIEL ALVES PEREIRA como titular
da 29 Defensoria P blica Itinerante da Comarca da Regi o Metropolitana de
Curitiba com atua o junto 75 Defensoria P blica de Curitiba com atribui o
para atender 8 Vara Criminal, em acumula o com a 146 Defensoria P blica
de Curitiba com atribui o para atender a Justi a Militar Estadual de primeiro
grau, assim considerando a Vara da Auditoria Militar e os Conselhos de Justi a
previstos na legisla o penal militar.

Art. 6 . Designar o Defensor P blico LEONARDO ALVITE CANELLA como
titular da 27 Defensoria P blica Itinerante da Comarca da Regi o Metropolitana
de Curitiba com atua o na 5 Defensoria P blica de Curitiba com atribui o para
atender s demandas de Inf ncia e Juventude na rea infracional, em acumula o
com a 145 Defensoria P blica de Curitiba com atribui o para atuar em
procedimentos de compet ncia do 2 Juizado de Viol ncia Dom stica e Familiar
contra a Mulher, no interesse da v tima e assist ncia qualificada v tima de
tentativa de homic dio em procedimentos criminais perante os Tribunais do J ri
em Curitiba.

Art. 7 . Designar a Defensora P blica LUIZA NORTHFLEET PRZYBYLSKI
como titular da 26 Defensoria P blica Itinerante da Regi o Metropolitana de
Curitiba com atua o na 15 Defensoria P blica de Curitiba com atribui o para
atuar em procedimentos de compet ncia da Vara de Execu es Penais, Medidas
Alternativas e Corregedoria dos Pres dios do Foro Central da Comarca da Regi o
Metropolitana de Curitiba quanto aos feitos em meio fechado e semiaberto e
medidas de seguran a detentiva, bem como prestar atendimento jur dico e
acompanhar os procedimentos relativos ao Conselho Disciplinar na Casa de
Cust dia de Curitiba (CCC), em acumula o coma 7 Defensoria P blica de
Curitiba com atribui o para atuar em procedimentos de compet ncia da Vara de

Execu es Penais, Medidas Alternativas e Corregedoria dos Pres dios do Foro
Central da Comarca da Regi o Metropolitana de Curitiba quanto aos feitos em
meio fechado e semiaberto e medidas de seguran a detentiva, bem como prestar
atendimento jur dico e acompanhar os procedimentos relativos ao Conselho
Disciplinar na Penitenci ria Central do Estado Unidade de Seguran a
(PCE-US).

Art. 8 . Designar a Defensora P blica ELIANA TAVARES PAES LOPES
como titular da 20 Defensoria P blica Itinerante da Comarca da Regi o
Metropolitana de Curitiba com atua o na 33 Defensoria P blica de Curitiba,
com atribui o para atuar nos casos de curadoria especial c vel e de fazenda
p blica, nos processos da 1 Vara C vel, 2 Vara C vel, 3 Vara C vel, 4 Vara
C vel, 5 Vara C vel, 6 Vara C vel, 1 Vara da Fazenda P blica e 4 Vara da
Fazenda P blica, em acumula o com a 34 Defensoria P blica de Curitiba, com
atribui o para atuar nos casos de curadoria especial c vel e de fazenda p blica,
nos processos da 7 Vara C vel, 8 Vara C vel, 9 Vara C vel, 10 Vara C vel, 11
Vara C vel, 12 Vara C vel, 2 Vara da Fazenda P blica, 5 Vara da Fazenda
P blica e 4  Juizado Especial da Fazenda P blica.

Art. 9 . Designar o Defensor P blico THIAGO MAGALHAES MACHADO
como titular da 32 Defensoria P blica Itinerante da Comarca da Regi o
Metropolitana de Curitiba com atua o na 4 Defensoria P blica de Curitiba com
atribui o para atender s demandas de Inf ncia e Juventude na rea infracional,
em acumula o com a 87 Defensoria P blica de Curitiba com atribui o para
atuar emprocedimentos de compet ncia da Vara de Execu es Penais, Medidas
Alternativas e Corregedoria dos Pres dios do Foro Central da Comarca da Regi o
Metropolitana de Curitiba para defesa dos apenados que cumprem penas
restritivas de direitos e em regime aberto, em livramento condicional e medidas
de seguran a ambulatorial, bem como prestar atendimento jur dico e acompanhar
os procedimentos relativos ao Conselho Disciplinar no Patronato Penitenci rio.

Art. 10. Designar a Defensora P blica AMANDA ZANARELLI MERIGHE
como titular da 30 Defensoria P blica Itinerante da Comarca da Regi o
Metropolitana de Curitiba com atua o na 93 Defensoria P blica de Curitiba
com atribui o para atender Vara de infra es penais contra crian as,
adolescentes e idosos e inf ncia e juventude, em acumula o com a 86
Defensoria P blica de Curitiba com atribui o para atuar em procedimentos de
compet ncia da Vara de Execu es Penais, Medidas Alternativas e Corregedoria
dos Pres dios do Foro Central da Comarca da Regi o Metropolitana de Curitiba
para defesa dos apenados que cumprem penas restritivas de direitos, em regime
aberto, em livramento condicional e medidas de seguran a ambulatorial, bem
como prestar atendimento jur dico no F rum das Execu es Penais e ocupar o
assento como membro titular da Defensoria P blica no Conselho da Comunidade
de Curitiba e no Conselho Penitenci rio.

Art. 11. Designar a Defensora P blica LUCIANA TRAMUJAS AZEVEDO
como titular da 42 Defensoria P blica Itinerante da Comarca da Regi o
Metropolitana de Curitiba com atribui o para atender a 122 Defensoria P blica
de Curitiba com atribui o para atender mat ria de direito de inf ncia e juventude
de das Varas Descentralizadas do Pinheirinho e Conselho Tutelar do Pinheirinho,
em acumula o com a 123 Defensoria P blica de Curitiba com atribui o para
atender mat ria de direito de fam lia e a es de estado de compet ncia das Varas
Descentralizadas do Pinheirinho.

Par grafo nico. Fica a Defensora P blica mencionada no designada
extraordinariamente, sem preju zo de suas fun es, para atuar na 124
DefensoriaP blica de Curitiba com atribui o para mat ria de compet ncia do
Juizado Especial Criminal das Varas Descentralizadas do Pinheirinho.

Art. 12. A presente Resolu o entra em vigor dia 12 de abril de 2021 e, em
aten o ao art. 3 , 3 , da Delibera o CSDP n 001/2015, as designa es nela
contidas ter o dura o at o retorno do/a Defensor/a P blico/a titular ao of cio,
salvo se por fato superveniente se verificar a necessidade de altera o do
conte do ou da acumula o para atendimento a of cio diverso, oportunidade na
qual a condi o consistir em nova designa o para atendimento referida
necessidade do servi o, podendo ser precedida de novo edital.

EDUARDO PI O ORTIZ ABRA O
Defensor P blico-Geral do Estado do Paran
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