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primeiro grau.

Art. 3 WISLEY RODRIGO DOS SANTOS

atender a 

Estadual de primeiro grau, assim considerando a Vara da Auditoria Militar e os 

.

Art. .

RARDINO
-Geral do Estado

149253/2021

RESOLU O DPG N 201, DE 18 DE OUTUBRO DE 2021

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

suas atribui es legais, especificamente os artigos 18, 38 e 64 da Lei

Complementar Estadual n 136/2011;

CONSIDERANDO o resultado das inscri es do Edital DPG 016/2021;

CONSIDERANDO a lista de antiguidade dos membros:

RESOLVE

Art. 1 . Designar o Defensor P blico Eduardo Ortiz Pi o Abr ao para o cargo
de Defensor P blico de Classe Especial Substituto, com a atribui o vinculada
aos seguintes rg os de atua o:

I - 1 Defensoria P blica de Classe Especial Criminal (titularidade); e

II - 3 Defensoria P blica de Classe Especial Criminal (acumula o).

Par grafo nico A substitui o ocorre com preju zo de suas atribui es
ordin rias e se encerra com o retorno da titular ou at 20 de outubro de 2022.

Art. 2 Designar o Defensor P blico Alex Lebeis Pires para o cargo de
Defensor P blico de Classe Especial Substituto, com a atribui o vinculada aos
seguintes rg os de atua o:

I - 4 Defensoria P blica de Classe Especial C vel (titularidade); e

II - 2 Defensoria P blica de Classe Especial Criminal (acumula o).

Par grafo nico A substitui o ocorre com preju zo de suas atribui es
ordin rias e se encerra com o retorno da titular ou at 20 de outubro de 2022.

Art. 20. Esta Resolu o entra em vigor no dia 20 de outubro de 2021.

ANDR RIBEIRO GIAMBERARDINO
Defensor P blico-Geral do Estado

 149373/2021

RESOLU O DPG N 202, DE 18 DE OUTUBRO DE 2021

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

atribui es legais previstas no art. 18, XII e XXII, art. 38 e 73, V, da Lei

Complementar Estadual n 136/2011, ap s as altera es introduzidas pela Lei

Complementar Estadual n 200/2016, e com base no mesmo dispositivo legal,

CONSIDERANDO o previsto nos arts. 98, II, b , 107, 111, todos da Lei

Complementar n 80/94;

CONSIDERANDO o previsto nos arts. 4 , inciso VIII, 9 , II, b , 37, 38, 39,

40, 73, 150 e 251, todos da Lei Complementar Estadual n 136/2011;

CONSIDERANDO que a Defensoria P blica institui o permanente,

essencial fun o jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como express o e

instrumento do regime democr tico, fundamentalmente, a orienta o jur dica, a

promo o dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e

extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita,

aos necessitados;

CONSIDERANDO que fun o institucional da Defensoria P blica do Estado

do Paran exercer a defesa dos direitos e interesses individuais, difusos,

coletivos e individuais homog neos e dos direitos do consumidor, na forma do

inciso LXXIV do artigo 5 da Constitui o da Rep blica Federativa do Brasil de

1988;

CONSIDERANDO a necessidade de se assegurar maior efetividade tutela dos

direitos humanos e fundamentais, observando-se a interdisciplinariedade,

interdepend ncia e transversalidade daqueles direitos;

CONSIDERANDO que compete aos n cleos da Defensoria P blica a atua o

estrat gica em determinada rea especializada, especialmente na tutela coletiva;

CONSIDERANDO que os rg os de atua o da Defensoria P blica n o est o

limitados apenas a uma atua o junto fun o jurisdicional do Estado;

CONSIDERANDO que a Defensoria P blica do Estado do Paran encontra-se

em fase de implementa o, n o estando presente em todas as comarcas do

Estado;

CONSIDERANDO o dever de prestar assist ncia jur dica, judicial e

extrajudicial, integral e gratuita, aos necessitados e a necessidade de integrar e

orientar as atividades desenvolvidas pelos Defensores P blicos do Estado que

atuam na rea c vel, especificamente da tutela dos direitos dos consumidores;

CONSIDERANDO que o Conselho Superior regulamentou o funcionamento

dos N cleos na Delibera o CSDP n 07/2015, de 22 de maio de 2015;

CONSIDERANDO a compet ncia legal prevista nos arts. 38 e 73, V, da Lei

Complementar Estadual n 136/2011, para a escolha e designa o de membros

para fun es de confian a;

CONSIDERANDO a compet ncia fixada no artigo 40, IV, da Lei

Complementar Estadual n 136/2011;

RESOLVE implementar o N cleo de Defesa do Consumidor, nos termos desta

Resolu o, sem preju zo das normativas correlatas, e disciplina suas atividades,

nos seguintes termos:

Art. 1 . O N cleo de Defesa do Consumidor tem car ter permanente e miss o

primordial de zelar pela tutela coletiva dos direitos dos consumidores, bem

como prestar suporte e aux lio no desempenho da atividade funcional dos

membros da institui o, sempre que a demanda apresentada referir-se, direta ou

indiretamente, a direitos espec ficos ou gerais dos consumidores, bem como em

rela o a quest es relacionadas a Pol tica Nacional de Rela es de Consumo.

Art. 2 . S o atribui es gerais do N cleo de Defesa do Consumidor:

I Prestar suporte e aux lio no desempenho da atividade funcional dos membros

da institui o, sem preju zo das atribui es de outros rg os;

II Propor medidas judiciais e extrajudiciais para tutela de interesses

individuais estrat gicos, coletivos, difusos e individuais homog neos dos

consumidores, agindo isolada ou conjuntamente com os Defensores P blicos,

Defensoria P blica da Uni o ou rg os de mbito nacional, sem preju zo da

atua o do Defensor natural;

III Instaurar procedimento administrativo preparat rio para apura o de

viola es e efetiva o de direitos fundamentais atinentes sua rea de atua o,

visando instruir medidas judiciais e/ou extrajudiciais, nos termos dos arts. 36 e

ss da Delibera o CSDP n 007/2015;


