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PLANO DE TRABALHO Nº. 2/2020 – CAJEP/UFPR 

 

CONSIDERANDO o Acordo de Cooperação Técnica vigente entre Núcleo de Política 

Criminal e Execução Penal da Defensoria Pública do Estado do Paraná e Universidade 

Federal do Paraná, que resultou no Projeto de Extensão Clínica de Acesso à Justiça e 

Educação nas Prisões da UFPR (CAJEP-UFPR), ora vigente; 

 

Art. 1º. O presente Plano de Trabalho tem como objeto a proposição de ações cíveis 

indenizatórias, subscritas pela Defensoria Pública do Estado do Paraná e produzidas com 

auxílio de integrantes voluntários da CAJEP-UFPR, em favor de pessoas privadas de 

liberdade que se encontram na condição de asilares, assim denominadas porque, mesmo 

tendo cumprido integralmente a medida de segurança de internação aplicada e recebido alvará 

de soltura, em razão da ausência de vínculos familiares e de moradia, permanecem custodiadas 

no Complexo Médico Penal, em Pinhais-PR, em conjunto com os demais indivíduos que 

cumprem medida de segurança de internação. 

 

Parágrafo Único. Os coordenadores deste Plano de Trabalho realizarão Simpósio Virtual 

e reuniões periódicas para esclarecer a situação de especial vulnerabilidade social a que se 

encontram os asilares custodiadas no Complexo Médico Penal  

 

Art. 2º. É atribuição dos integrantes da CAJEP-UFPR a elaboração de pesquisa 

doutrinária e jurisprudencial, bem como de minutas de peticionamento das referidas ações 

cíveis indenizatórias. Por sua vez, é atribuição do Núcleo de Política Criminal e Execução 

Penal da Defensoria Pública do Estado do Paraná (NUPEP-DPE/PR) e da 13ª Defensoria 

Pública de Curitiba/PR, na qualidade de colaboradora do Núcleo, a disponibilização de 

informações e ferramentas necessárias para a realização deste trabalho. 
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§ 1º. Os integrantes da CAJEP-UFPR são cientificados através deste Plano de Trabalho, 

que as ferramentas de trabalho, disponibilizadas pelo NUPEP-DPE/PR e pela 13ª 

Defensoria Pública de Curitiba/PR, são de uso restrito e exclusivo para o escopo desta 

atividade. 

 

§ 2º. As atividades decorrentes deste Plano de Trabalho serão desenvolvidas por meio 

remoto. 

 

Art. 3º. O Núcleo de Política Criminal e Execução Penal (NUPEP) fará o peticionamento 

nas Varas de Fazenda Pública de Curitiba/PR. 

 

Art. 4º. Serão disponibilizadas 5 (cinco) vagas para integrantes voluntários neste Plano de 

Trabalho. São requisitos para participação: 

 

I. Preenchimento de formulário de inscrição, em anexo; 

II. Ser discente do curso de Direito, devidamente matriculado em instituição de ensino 

superior; 

III. Disponibilidade de 6 (seis) horas semanais para se dedicar às atividades do Plano de 

Trabalho, enquanto durar seu período de vigência. 

 

Parágrafo Único. É admitida a participação de membros externos à UFPR. 

 

Art. 5º. O período de duração das atividades vinculadas ao presente Plano de Trabalho é 

estimado em 1 (um) mês. 

 

Art. 6º. Os integrantes da CAJEP-UFPR participantes do Plano de Trabalho receberão, ao 

final das atividades, Certificado de Participação, bem como, ao final do ano letivo, 
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Certificado de Participação, como integrante voluntário, do Projeto de Extensão Clínica 

de Acesso à Justiça e Educação nas Prisões da UFPR (CAJEP-UFPR). 

 

Art. 7º. Os interessados em participar deste Plano de Trabalho devem enviar o formulário 

de inscrição preenchido para e-mail luis.coletti@defensoria.pr.def.br até o dia 27 de 

setembro de 2020 (domingo). 

 

 

Curitiba, 09 de setembro de 2020. 

 

 

ANDRÉ RIBEIRO GIAMBERARDINO 

Professor Coordenador do Projeto de Extensão Clínica de Acesso à Justiça e Educação 

nas Prisões da UFPR 

 

 

ANDREZA LIMA DE MENEZES 

Defensora Pública 13ª Defensoria Pública de Curitiba Colaboradora do NUPEP 
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ANEXO 

 FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DISCENTE 

 

 

PLANO DE TRABALHO Nº. 2/2020 – CAJEP/UFPR 

 

Nome Completo: ___________________________________________________________ 

 

C.P.F.: ___________________________________________________________________ 

 

Número de Matrícula (G.R.R., para discentes da UFPR): ____________________________ 

 

 

 

 

Curitiba, / / 

 

 

 

 

Assinatura Discente 


