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de cust dia (art. 1 , I e III, da Delibera o CSDP n 10/2015), bem como
realizar os pedidos mencionados no art. 1 , II, da Delibera o CSDP n 10/2015
durante a audi ncia de cust dia, conforme disposto na Delibera o CSDP n
03/2017.

Art. 6 . 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 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), em acumula o com a 11 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 Estadual de Piraquara (PEP).

Art. 7 . 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 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. 8 . Designar o Defensor P blico THIAGOMAGALHAES MACHADO
como titular da 32 Defensoria P blica Itinerante da Comarca da Regi o
Metropolitana de Curitiba com atua o na 14 Defensoria P blica de Execu o
Penal de Curitiba com atribui o para atuar junto a 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 no
Complexo M dico Penal (CMP), em acumula o com o 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. 9 . 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 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. 10. Designar a Defensora P blica MARIANA GONZAGA AMORIM
como titular da 31 Defensoria P blica Itinerante da Comarca da Regi o
Metropolitana de Curitiba com atua o na 141 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 Boqueir o, em acumula o com
142 Defensoria P blica de Curitiba com atribui o para atender mat ria de
direito de inf ncia e juventude de compet ncia das Varas Descentralizadas do
Boqueir o e Conselho Tutelar do Boqueir o.

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 atua o na 129 Defensoria P blica de Curitiba
com atribui o para atender mat ria de inf ncia e juventude de compet ncia das
Varas Descentralizadas da Cidade Industrial, em acumula o coma 163
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 da Cidade
Industrial.

Art. 12. A presente Resolu o entra em vigor dia 25 de novembro de 2021, por
for a do contido no Edital n 019/2021, retificado pelo Edital n 020/2021, 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.

ANDR RIBEIRO GIAMBERARDINO
Defensor P blico-Geral do Estado do Paran

163225/2021 

236, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021

O - , no uso de 

da Lei Complementar Estadual 136/2011, considerando

e considerando o

procedimento 18.294.550-1;

RESOLVE

- Designar a Jeniffer Beltramin Scheffer para 

su do(a) prestador(a) Henrique Lopes 

Fernandes Lima Razera, conforme o 041/2021, devendo 

acompanhar as atividades realizadas, efe o(a)

prestador(a)

-

-

162707/2021

041/2021

Partes:
descentralizada CIC - Curitiba e Henrique Lopes Fernades Lima Razera.
Objeto: 

descentralizada CIC -
Curitiba, e Henrique Lopes Fernandes Lima Razera,

O
o -feiras, das 12h00

18h00, a Jeniffer Beltramin 
Scheffer.

Curitiba, 19 de novembro de 2021.

Departamento de Recursos Humanos

162704/2021

PORTARIA 226/2021/DPG/DPPR                                               

                        224 /2021/DPG/DPPR, que concede 
ao o .

-

siderando o artigo 18, XII e artigo 172, 

224/2021/DPG/DPPR, conforme indicado abaixo:

Nome Cargo RG Dia

Mauricio 
Faria Junior

Defensor 43846204
SP

18 29/11/2021  17/12/2021

LEIA-SE


