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f tico ou jur dico.

Publique-se.

Encaminhe-se os autos Comiss o

Organizadora.

Curitiba, 07 de abril de 2021.

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

76739/2021 

 
 

A CORREGEDORIA-  no uso de suas 

Interno da Corregedoria-
contido no Pr -7; CONSIDERANDO os arts. 279, V, da Lei 
6174/70  Estatuto do Servidor -; CONSIDERANDO 

CONSIDERANDO 

 
RESOLVE   

- DETERMINAR  
servidora D.P. 
42, 48 e 55 do Regimento Interno da Corregedoria-  

Para cumprimento ao disposto no artigo anterior, designar Defensores 
MARCELO LUCENA DINI , ADRIANA TEODORO SHINMI e 

 
Art - 

 
- 

 
- SIGILO.  
-  

Registre-se. Cumpra-se. Publique-se.  
 

Curitiba, 08 de abril de 2021. 
Josiane Fruet Bettini Lupion 

Corregedora-G  

76696/2021

RESOLU O DPG N 051, DE 07 DE ABRIL DE 2021

O DEFENSOR P BLICO-GERAL DO ESTADO DO PARAN , no uso das
atribui es legais, especificamente o art. 18, XXII, da Lei Complementar
Estadual n  136/2011;

CONSIDERANDO o contido no Protocolo Administrativo n  17.502.301-1;

RESOLVE

Art. 1 . Designar a servidora p blica LU SA MUNHOZ B RGEL
RAMIDOFF, ocupante do cargo de provimento em comiss o de Assessor
Jur dico, simbologia DAS-5, matr cula n 350928/1, como respons vel pela
publica o de atos oficiais da 1 Subdefensoria P blica-Geral e da 2
Subdefensoria P blica-Geral da Defensoria P blica do Estado do Paran no
Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paran  DIOE.

Par grafo nico. A servidora mencionada no ficar respons vel pelas
publica es, conforme especificado, como suplente, quando do afastamento da
servidora p blica Andrea Camargo Surek, Secret ria Executiva da Defensoria
P blica do Estado do Paran .

Art. 2 . Esta Resolu o entra em vigor na data de sua publica o.

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

76735/2021

RESOLU O DPG N  052, DE 07 DE ABRIL DE 2021

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

suas atribui es legais contidas no artigo 18, XII, da Lei Complementar Estadual

n  136/2011,

CONSIDERANDO a entrada em vigor da Lei Federal n. 13.709/2018 (Lei

Geral de Prote o de Dados Pessoais - LGPD),

RESOLVE

Art. 1 . Designa provisoriamente Comiss o para aplicabilidade da Lei geral de

prote o de dados pessoais na Defensoria P blica do Estado do Paran para a

fun o de Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais.

Art. 2 . Caber  ao Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais:

I - aceitar reclama es e comunica es dos titulares, prestar esclarecimentos e

adotar provid ncias;

II - receber comunica es da autoridade nacional e adotar provid ncias;

III - orientar os agentes da institui o a respeito das pr ticas a serem tomadas em

rela o  prote o de dados pessoais; e

IV - executar outras atribui es determinadas pela Defensoria P blica-Geral.

Par grafo nico. A autoridade nacional poder estabelecer normas

complementares sobre a defini o e as atribui es do encarregado, inclusive

hip teses de dispensa da necessidade de sua indica o, conforme a natureza e o

porte da entidade ou o volume de opera es de tratamento de dados.

Art. 3 . Para fins de cumprimento do inciso I do artigo anterior, caber ao

Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais a disponibiliza o de meio

espec fico para que qualquer pessoa possa solicitar esclarecimentos sobre

eventual tratamento de seus dados pela institui o.

1 . Recebida a solicita o pelos meios disponibilizados, dever o Encarregado

pelo Tratamento de Dados Pessoais instaurar, no prazo de 03 (tr s) dias teis,

procedimento administrativo espec fico para tramita o da referida demanda, o

qual ser encaminhado Sede/Departamento/Setor respons vel pelo tratamento

dos dados.

2 . O procedimento administrativo de que trata o par grafo anterior ser

classificado como sigiloso, a fim de preservar os dados do requerente.

3 . Dever o solicitante informar a poss vel unidade da institui o e ano em que

ocorreu a entrada de seus dados, a fim de orientar a distribui o interna.

4 . Para cada unidade da institui o que exista uma poss vel entrada de dados,

dever ser feita uma solicita o distinta, sendo poss vel quantas solicita es se

fizerem necess rias.

Art. 4 . Caber ao Coordenador do Setor/Departamento/Sede disponibilizar as

informa es solicitadas e encaminh -las ao Encarregado pelo Tratamento de

Dados Pessoais no prazo de 05 (cinco) dias teis.

1 . Caso o Coordenador do Setor/Departamento/Sede identifique alguma

dificuldade relevante que impossibilite a resposta no prazo do par grafo anterior,

dever justificar e apresentar novo prazo para resposta, remetendo ao

Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais.

2 . Na hip tese de se verificar alguma situa o excepcional que impossibilite a

resposta da solicita o dentro do prazo de 15 (quinze) dias, dever ser

apresentada justificativa e novo prazo de resposta ao solicitante, com base no

artigo 19, 4  da LGPD.
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Art. 5 . Ap s compiladas as informa es, deve o procedimento administrativo

retornar ao Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais, o qual informar ,

por e-mail, se h  dados do solicitante tratados na Defensoria P blica.

1 . Por quest o de seguran a, a informa o de quais dados s o tratados, bem

como tamb m eventual requerimento de acesso para visualiza o destes dados

somente ser o concedidos pessoalmente ou por outro meio em que seja poss vel

garantir a identidade do requerente.

Art. 6 . Ap s a resposta ao requerente, ser o procedimento arquivado com as

devidas cautelas referentes ao sigilo.

Art. 7 . Esta resolu o entra em vigor na data da sua publica o.

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

76704/2021

005/2021 :  D
 

, conforme indicado abaixo: 

NOME CARGO 
 

 FIM 

DIEGO MARTINS CORREA 
02-C 

26/02/2020 A 25/02/2021 01/05/2021 30/05/2021 

00/00/0000 A 00/00/0000 00/00/0000 00/00/0000 

00/00/0000 A 00/00/0000 00/00/0000 00/00/0000 

 

LEIA-SE: 

NOME CARGO 
 

 FIM 

DIEGO MARTINS CORREA 
02-C 

26/02/2020 A 25/02/2021 01/06/2021 10/06/2021 

26/02/2020 A 25/02/2021 08/09/2021 17/09/2021 

26/02/2020 A 25/02/2021 16/11/2021 25/11/2021 

 

Curitiba, 05 de abril de 2021.    
 

JENIFFER DOS SANTOS 

COORDENADOR(A) 

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E 
MATERIAIS 

76566/2021

ATO 133

E X O N E R A R

GILBERTO GIACOIA

ATO 136

ciais, de acordo com o artigo 172, inciso VIII, da Lei Estadual 6174/1970, no valor 
constante na tabela do anexo IV, da Lei Estadual 19951/2019, para o cargo em 

GILBERTO GIACOIA

ATO 144


