
76

81140/2021 

Curitiba, 19 de abril de 2021.

(assinado digitalmente)
Roberto Zaninelli Covelo Tizon

DIRETOR
80762/2021

80808/2021

RESOLU O DPG N  058, DE 14 DE ABRIL DE 2021

O DEFENSOR P BLICO-GERAL DO ESTADO DO PARAN , no uso de
suas atribui es legais conferidas pela Lei Complementar Estadual 136, de 19
de maio de 2011;

CONSIDERANDO que as fun es exercidas pela Assessoria de Movimenta o
(AMA), foram incorporadas s Defensorias P blicas de Segundo Grau;

RESOLVE

Art. 1 . Tornar sem efeito a Resolu o DPG n  112, de 10 de maio de 2017.

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

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

81245/2021

ATA DA 

 

 

 SEGUNDA 

EXPEDIENTE: 

foi retirado a pedido do Subcorregedor-Geral Henrique de Almeida Freire 
MOMENTO ABERTO: ORDEM 

DO DIA: PAUTA I) Dezesseis, quinhentos e cinquenta e nove, setecentos e 

primeiro e segundo grau para impetrar habeas corpus nos tribunais superiores, ao 
, com a seguinte 

artigo quatorze passou a constar da seguinte 

. Quanto aos 

mais antigo que se inscrever em edital a ser publicado pela Defensoria 

 O artigo vinte e seis 
passou a ter o seguinte texto

CSDP-PR

PAUTA II) 
Dezesseis, setecendos e trinta e seis, setecentos e quarenta e seis, um
Fernando: O procedimento estava com vistas para a Corregedoria-Geral, a qual 
aderiu ao voto apresentado pelo relator. O conselheiro Daniel, pediu a palavra 

posicionar quanto a consulta, e que o Chefia de Gabinete esta dentro do direito de 
instar este colegiado. Passou-se a leitura do voto. O Primeiro Subdefensor-Geral 
Matheus, considerando que o procedimento era, anteriormente, de sua relatoria, 
manifestou-se no sentido de encampar o voto do conselheiro relator. A 
conselheira Luciana solicitou que se fizesse constar em ata que mesmo antes da 


