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RESOLVE

Art. 1 Patr cia Rodrigues Mendes    
dos f runs  

descentralizados e registros p blicos   
Marcelo Lucena Diniz

Art. 2

EDUARDO PI O ORTIZ ABRA O

6872/2021

RESOLU O N  018, DE 29 DE JANEIRO DE 2021 

 

O DEFENSOR P BLICO-GERAL DO ESTADO DO PARAN , no uso das          
atribui es legais que lhe confere o art. 18, incisos I e XIV, da Lei              
Complementar Estadual 136/2011; 

CONSIDERANDO o contido nos Protocolos Administrativos n 17.125.902-9        
e 17.134.084-5; 

CONSIDERANDO a expans o da atua o das Defensoria P blica de Curitiba          
junto Casa da Mulher Brasileira de Curitiba a fim de atender as mulheres em               
situa o de viol ncia e conferir assist ncia qualificada v tima de tentativa de            
homic dio em procedimentos criminais perante os Tribunais do J ri em Curitiba           
e os procedimentos do 3  Juizado de Viol ncia Dom stica; 
 
 

RESOLVE 
 
 
Art. 1 . Designar a Defensora P blica CINTHIA AZEVEDO SANTOS como          
titular da 6 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            
160 Defensoria P blica de Curitiba, com atribui o para promo o de Revis o          
Criminal perante o Tribunal de Justi a do Estado do Paran , inclusive para            
propositura de procedimentos de justifica o criminal preparat rios revis o no          
ju zo de primeiro grau. 

Art. 2 . Designar a Defensora P blica NATALIA MARCONDES        
STEPHANE como titular da 77 Defensoria P blica de Curitiba com atribui o           
para atender a 10 Vara Criminal, em acumula o com a 153 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, das mulheres em situa o de viol ncia e            
assist ncia qualificada v tima de tentativa de homic dio em procedimentos          
criminais perante os Tribunais do J ri em Curitiba, com preju zo tempor rio de            
sua acumula o perante 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. 3 . Esta Resolu o entra em vigor no dia 2 de fevereiro de 2021, revogando               
a designa o extraordin ria do Defensor P blico FERNANDO REDEDE        
RODRIGUES, para atuar nos feitos correspondentes 160 Defensoria P blica          
de Curitiba, bem como as demais disposi es em sentido contr rio. 

 

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

7150/2021

RESOLU O DPG N  019, DE 29 DE JANEIRO DE 2021.

O DEFENSOR P BLICO-GERAL DO ESTADO DO PARAN , no uso de          

suas atribui es legais e com fulcro na Delibera o CSDP n 011 de 19 de              

junho de 2015; 

CONSIDERANDO o contido na Portaria COJ n 01/2019, de 30 de agosto de             

2019, que constitui Comiss o Especial e designa como membros os servidores           

C zar Augustus Sim o e Evelyze Giniescki Dias, bem como determina que a            

presid ncia ser exercida pelo Coordenador Jur dico, nos termos do art. 5 , 1 ,            

da Delibera o CSDP n  011/2015; 

CONSIDERANDO o memorando n 001/2021/COJ/DPPR, oriundo do       

Coordenador Jur dico Ricardo Menezes Da Silva, presidente da Comiss o         

Especial; 

CONSIDERANDO a necessidade de prorroga o dos prazos dos protocolos         

mencionados em novo despacho do Coordenador Jur dico no protocolo de n           

17.255.181-5;  

RESOLVE 

Art. 1 . Prorrogar o prazo para conclus o dos trabalhos da Comiss o Especial            

nos procedimentos administrativos espec ficos de apura o de infra o        

contratual de n 16.635.487-0, 16.607.699-4, 16.644.853-0, 16.644.849-2,       

16.589.545-2, 16.592.338-3, por 90 (noventa) dias. 

Art. 2 . Prorrogar o prazo para conclus o dos trabalhos da Comiss o Especial            

nos procedimentos administrativos espec ficos de apura o de infra o        

contratual de n  16.562.093-3 e 16.554.392-0, por 120 (cento e vinte) dias. 

Art. 3 . Essa Resolu o entra em vigor a partir da data de sua publica o. 

 

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

7148/2021

020, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021 

 

 

- , no uso 

o 48, 

 

 

RESOLVE 

 

 Designar a servidora NAYALA DA SILVA SOUZA para exercer 

a do Departamento Financeiro de 

01/02/2021 a 12/02/2021  servidora ELISANGELA 

MANN, que est  em gozo de , atribuindo-

no Art. 251, V, b  da LCE 136/2011. 

 

 
-  

021, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021 

 

 

- , no uso 

e artigo 48, 

 

 

RESOLVE 

 

 Designar o servidor BRUNO CORDEIRO para exercer 

de Supervisor do Departamento de Recursos Humanos de 

7134/2021 
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2019, contando com um Administrador e um Economista. 

Sendo assim, aduz o Coordenador da      

CGA que com essa amplia o num rica e conceitual do setor, por conseguinte,            

inexiste a mesma depend ncia que em situa es passadas se via em rela o             

requerente. Ressaltou, por fim que: 

N o obstante, inevitavelmente, a    
aus ncia da servidora p blica reduz a      
for a de trabalho do setor. Nesse      
sentido, eventuais preju zos poder o ser     
observados, especialmente, em rela o    
ao volume de processos realizados pelo      
setor.  

Por outro lado, verifica-se que a      
motiva o para o presente requerimento     
se funda na esteira da recente      
maternidade da servidora, a qual j      
ensejou seu afastamento funcional entre     
02 de julho de 2019 e 01 de junho de          
2020. Nesse per odo, conforme    
manifesta o do Supervisor do DPC, j      
houve a necessidade de reorganiza o     
setorial para se manter o ritmo de       
atividades desempenhadas quando   
ainda da presen a da servidora p blica.      
Como conclus o, aqui ratificada, o setor      
foi capaz de manter as atividades em       
regularidade. 

O Departamento de Recursos Humanos     

informou que a requerente iniciou as atividades como Administradora nesta          

Defensoria P blica na data de 01/04/2013, contando, na presente data, com 07            

anos, 06 meses e 22 dias de efetivo exerc cio, sendo considerada est vel na             

carreira.  

O dossi hist rico funcional da     

servidora foi juntado s fls. 13/14.  

Posteriormente, em cumprimento ao    

caput e ao 1 do art. 2 da Delibera o CSDP n 024/2017, os autos foram               

encaminhados requerente para que esta aditasse o pedido inicial com           

esclarecimentos quanto s poss veis consequ ncias da interrup o tempor ria do         

servi o prestado, a qual informou que est utilizando o tempo que antecede a             

licen a para finalizar os processos que est o sob sua responsabilidade, e           

aqueles que n o conseguir concluir em decorr ncia de fatores como prazo de            

aguardo da manifesta o dos fornecedores, ou tamb m, para qualquer tipo de           

Procedimento n.  17.227.166-9 

DECIS O

Trata-se de pedido de licen a para tratar       

de interesses particulares, sem vencimentos, formulado pela servidora Patr cia         

Naomy Shibata Beirith, Agente Profissional Administradora lotada na         

comarca de Curitiba, a ser usufru da no per odo de 01 de fevereiro de 2021 at               

11 de janeiro de 2023.  

Narra que o pedido se justifica em raz o        

da necessidade de dar maior aten o a sua filha de 1 (um) ano de idade, que no                 

quarto m s de vida come ou a apresentar baixo ganho de peso e crescimento,             

quase saindo da faixa de peso e altura considerados normais. Informa que foi             

feita consulta com especialista em endocrinologia pedi trica e realizados         

exames, mas at o momento n o foi detectado nenhuma anormalidade,          

sugerindo que o problema pode ser corrigido com uma boa alimenta o e com             

maior aten o por parte da fam lia, raz es pelas quais solicita a licen a para             

trato de interesses particulares pelo per odo de dois anos.  

Por fim, destacou que sua aus ncia n o       

acarretar preju zo para a equipe, tendo por base a experi ncia da sua ltima             

licen a/f rias, e tamb m devido ao prov vel refor o na equipe do DPC com dois             

estagi rios de p s-gradua o. 

A requerente procedeu juntada nos      

autos de p ginas da Caderneta da Sa de da Crian a que cont m os gr ficos do              

ganho de peso e do crescimento e tamb m o encaminhamento do pediatra ao             

especialista em endocrinologia pedi trica (fls. 04/06). 

Os autos foram encaminhados ao     

superior imediato e Supervisor do Departamento de Contratos (DPC), que se           

manifestou informando que nos per odos de aus ncia da servidora houve a           

manuten o das atividades sem preju zo que justifique a impossibilidade de          

deferimento do pleito. Ainda, informou que est em tr mite procedimento          

versando acerca da possibilidade de contrata o de estagi rios de p s-gradua o          

a fim de contribuir para a continuidade do servi o. Segue abaixo trecho contido             

nas fls. 08/09: 

(...) embora a servidora em ep grafe      
tenha papel fundamental no    
desenvolvimento e aperfei oamento   
deste setor, contatou-se, nos per odos de      
sua aus ncia1, a manuten o regular     
das atividades, n o tendo havido     
preju zo que justifique o n o     
atendimento presente solicita o de     
licen a n o remunerada.  

Importante registrar, por oportuno, que     
h em tr mite o Protocolo     
16.938.855-5, cujo objeto a     
solicita o de ingresso de dois     
estagi rios de p s-gradu o para o     
Departamento de Contratos, que visa,     
al m de poder contribuir para a      
continuidade regular das atividades    
laborais, proporcionar ganho de    
produtividade e qualidade nas fun es     
desenvolvidas, com reflexo positivo    
para todo este rg o. 

Na sequ ncia, a Coordenadoria-Geral    

de Administra o procedeu an lise do pedido, informando que houve         

manifesta o favor vel do superior imediato pela concess o da licen a, bem          

como que a servidora guarda hist rico favor vel em sua vida funcional e que o              

Departamento de Contratos sofreu amplia o do seu n mero de servidores em          

07/01/2021 a 15/01/2021 ao servidor DANIEL DE 

BRITO ARAGAO, que esteve em gozo de , atribuindo-lhe a 

 Art. 251, V, a  da LCE 136/2011. 

 

 
-  

7135/2021 

022, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021 

 

 

- , no uso 

pelo artigo 18, XII, e artigo 73, 

 

 

RESOLVE 

 

 Designar a Defensora a CINTHIA AZEVEDO SANTOS 

PECHER para exercer a Coordenadoria da Casa da Mulher Brasileira e 

 de 11/01/2021 a 

15/01/2021  Defensora a MARTINA REINIGER 

OLIVERO, que esteve em gozo de , atribuindo-

prevista no rt. 73 da LCE 136/2011. 

 

O 
-Geral do Estado do  

7137/2021 


