
 

 

 

CHAPA ADEPAR FORTE:
independência e diálogo na defesa das

associadas e associados
 

 

 

"O que nos move, com muita sensatez, não é a compreensão

de que o mundo é privado de uma justiça completa, coisa

que poucos de nós esperamos, mas a de que a nossa volta

existem injustiças claramente remediáveis que queremos

eliminar". 

Amartya Sen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CARTA DE APRESENTAÇÃO DA CHAPA
 

 

      No dia 16 de novembro de 2019 será realizada eleição a fim de

escolher a diretoria da ADEPAR para o biênio 2019-2021.    

 

    Trata-se de um momento fundamental para a instituição,  haja

vista que uma Defensoria Pública forte passa por uma associação

forte. Todos sabemos que hoje a Defensoria Pública do Paraná

existe nos moldes constitucionais graças, também, à firme e

determinada atuação da Adepar quando foi preciso garantir a

autonomia da instituição perante o STF. 

 

    A atuação associativa deve voltar seu olhar para dentro e para

fora da instituição. 

 

    Para dentro, estando atenta e alinhada às necessidades da

classe, buscando o fortalecimento das garantias e prerrogativas

dos membros, em constante diálogo com a Administração

Superior, mas também com independência para fazer o devido

enfrentamento quando necessário.

 

    Para fora, observando, no cenário local e nacional, as discussões

que dizem respeito à Defensoria Pública, ao fortalecimento da

carreira, bem como às matérias relacionadas aos objetivos da

instituição, articulando e se fazendo presente de forma proativa e

combativa. Sabemos da urgente necessidade de valorização do

trabalho dos Defensores e Defensoras Públicas do Paraná, afinal,

hoje, trata-se de uma carreira com um dos subsídios mais baixos

do País.

 

    De outro vértice, além de ser um espaço corporativista, voltado

para a defesa dos interesses dos associados,  associação deve ser

agente transformador, pois dentre suas finalidades, inclusive

estatutárias, está a defesa do interesse público, bem como a

atuação na prevenção, promoção e proteção dos Direitos

Humanos, na busca por uma sociedade igualitária e democrática.

 

    



    Tendo como norte essas premissas, formamos a chapa “Adepar

forte: independência e diálogo na defesa das associadas e

associados” para a gestão da associação no biênio 2019-2021.

    

   Em sua composição, buscamos representatividade. A chapa

contempla colegas que ingressaram através do I, do II e do III

concurso. Além disso, almejamos mais integração com interior, razão

pela qual são 5 diretorias compostas por colegas que atuam em

sedes no interior, sendo as outras 5 ocupadas por membros lotados

na capital.

 

    Compusemos uma chapa com defensores e defensoras que, para

além das vedações já existentes no Estatuto da ADEPAR,

comprometem-se a não ocupar cargos de confiança da

Administração Superior durante o mandato, garantindo assim a

isenção necessária, sem prejuízo do diálogo institucional.

 

  Ademais, construímos uma série de propostas que serão

apresentadas nos próximos dias e que estarão abertas a

questionamentos e sugestões.  

 

   Contamos com seu apoio e te convidamos a conhecer a seguir os

integrantes da chapa. 



ANA CAROLINE TEIXEIRA

Presidenta

 

Formou-se na PUC Paraná no ano de 2008.

Ingressou na Defensoria Pública do Paraná em

2016, através do II concurso para defensor

público, tendo sido lotada em Guarapuava,

atuando na Infância e Juventude e Família.

Atualmente está lotada em Curitiba, em

designação no cível, é colaboradora do NUDIJ,

já tendo atuado na Casa da Mulher Brasileira,

vara de adolescentes em  conflito com a lei,

descentralizados do Boqueirão e do CIC.  

Diretora administrativa da ADEPAR na gestão

2017-2019.



DEZIDÉRIO MACHADO LIMA

Vice-Presidente

 

Formou-se pela Universidade Estadual de

Londrina e ingressou na carreira da Defensoria

Pública do Estado do Paraná em 2013. Foi o

conselheiro mais votado na primeira gestão do

Conselho Superior da Defensoria. Também já

foi diretor social da ADEPAR e atuou como

Subdefensor Público-Geral do Estado.

Atualmente está lotado no Núcleo de Iniciais

de Família da Capital.



PATRÍCIA RODRIGUES MENDES

Diretora Administrativa

 

Formou-se na UNESP,  tomou posse na

Defensoria Pública do Paraná em 2013, após

aprovação no I Concurso. Atuou nas Comarca

de Londrina e Umuarama, e atualmente está

lotada no Foro Descentralizado do Boqueirão,

em Curitiba. Está em seu segundo mandato no

Conselho Superior da Defensoria e é membra

das Comissões da Mulher e Étnico Racial da

Anadep. 



ELISABETE APARECIDA ARRUDA SILVA

Diretora Financeira
 

Formou-se pela PUC-SP em 2003 no curso de

Ciências Contábeis, em 2008 no curso de

Direito e ingressou na carreira da Defensoria

Pública do Estado do Paraná em 2013 quando

foi realizado o primeiro concurso para ingresso

na carreira. 

Trabalhou inicialmente nas comarcas de

Maringá e Umuarama. Atualmente está lotada

em Londrina atuando na área da infância

infracional e execução penal em meio aberto.

Foi conselheira fiscal da ADEPAR gestão

2015/2017.

Membro da Comissão Étnico Racial da ANADEP.



RENATA MIRANDA DUARTE 

Diretora Jurídica
 

Formou-se pela UFMG em 2006 e ingressou

na carreira da

Defensoria Pública do Estado do Paraná em

2016. Desde então está lotada na

cidade de Apucarana, atendendo as áreas de

família, penal e execução penal.



ViTOR EDUARDO TAVARES DE OLIVEIRA 

Diretor Social e Cultural
 

Formou-se pelo Unuceub-DF em 2009 e

ingressou na carreira da Defensoria Pública do

Estado do Paraná em 2016. 

Foi Defensor Público do Estado do Maranhão e

Assessor do Ministro Felix Fischer do Superior

Tribunal de Justiça. 

Atualmente participa da Comissão de Reforma

Penal da Anadep e lotado na capital atuando no

Tribunal do Júri e na Vara de Custódia.



TERENA NERY

Diretora de Relações Institucionais e

Comunicação
 

Formou-se pela Universo Campos dos

Goytacazes em 2012 e ingressou na

Defensoria Pública do Paraná em agosto de

2019, através do III concurso. Antes, foi 

servidora da DPERJ. 

Foi membro da Comissão de Aprovados do III

Concurso, articulando e participando de

reuniões junto aos poderes legislativo e

executivo. 

Atualmente está lotada em Cornélio Procópio,

atuando nas áreas de Família e Infância.



THAÍSA OLIVEIRA

Diretora de Assuntos Legislativos

 

Formou-se pela PUC-SP em 2008 e ingressou na

carreira da Defensoria Pública do Estado do

Paraná em 2013 quando foi realizado

o primeiro concurso para ingresso na carreira.

Foi a primeira presidente da ADEPAR, reeleita

para segundo mandato e também vice-

presidente da ANADEP nas gestões de

2015/2017 e 2017/2019. 

Atualmente está lotada na capital atuando na

área cível e é diretora de comunicação da

ANADEP.



GABRIELA LOPES PINTO

Diretora de Previdência e Convênios

 

Formou-se pela USP em 2013 e ingressou na

carreira da Defensoria Pública do Estado do

Paraná em 2016. 

Desde então está lotada na cidade de

Londrina, tendo atuado na área de família e

atualmente atuando na infância cível e

execução penal.



RENATA TSUKADA

Diretora de Assuntos do Interior

 

Formou-se pela Instituição Toledo de Ensino-

Bauru/ SP em 2008. 

Ingressou na Defensoria Pública do Estado do

Paraná em 2013, inicialmente lotada em Foz do

Iguaçu atendendo  nas área criminal e na

execução penal. 

Em 2015, removeu-se para comarca de

Londrina, onde atua até a presente data na área

da família. Foi diretora de assuntos do interior

da ADEPAR na gestão 2015/2017. 

Atualmente é conselheira do

Conselho Superior da Defensoria Pública.


