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RESOLU O DPG N 229, DE 17 DE OUTUBRO DE 2021

O DEFENSOR P BLICO-GERAL DO ESTADO DO PARAN , no uso de
suas atribui es legais previstas no art. 18 da Lei Complementar Estadual n
136/2011;

CONSIDERANDO a Resolu o n 244, de 2016, do Conselho Nacional de
Justi a;

CONSIDERANDO o car ter ininterrupto da atividade jurisdicional;

CONSIDERANDO a normativa existente na Lei n 13.105, de 16 de mar o de
2015 (C digo de Processo Civil);

CONSIDERANDO o diminuto n mero de Defensores P blicos no Estado do
Paran , sobretudo em compara o com o n mero de Magistrados e Promotores
de Justi a;

CONSIDERANDO a impossibilidade de cumprimento de plant o em sedes
com menos de 03 (tr s) membros em exerc cio;

CONSIDERANDO a necessidade de sempre se observar crit rios objetivos

para a organiza o funcional da institui o.

RESOLVE
T TULO I REGRAS GERAIS

Art. 1 . Estabelecer que o funcionamento das sedes da Defensoria P blica nos
per odos de recesso do Poder Judici rio compreendidos entre dezembro e
janeiro se dar a fim de assegurar a realiza o de atos processuais e o
atendimento popula o nos casos de natureza urgente e necess rios
preserva o de direitos, desde que abrangidos pelas atribui es dos Defensores
P blicos lotados na localidade e durante o hor rio de expediente da respectiva
sede.

Art. 2 .A defini o exata das datas correspondentes aos per odos de recesso do
Poder Judici rio entre os meses de dezembro e janeiro se dar por resolu o da
Defensoria P blica-Geral espec fica para este fim, condicionada publica o de
ato neste sentido pelo TJPR, mantidas as regras gerais desta resolu o.

Art. 3 . Para garantia de presta o jur dica ininterrupta, competir aos membros
e servidores atuar, no mbito das atribui es das Defensorias P blicas lotadas
na localidade, durante o per odo espec fico, a fim de atender os casos urgentes,
assim considerados aqueles definidos desta maneira no respectivo ato normativo
emitido pelo TJPR, bem como nas audi ncias de cust dia e nos casos que o
Tribunal de Justi a n o suspender os prazos processuais ou determinar a
prorroga o do termo final para o primeiro dia ap s t rmino do recesso forense.

Par grafo nico A presta o jur dica a que se refere o compreende todos
os graus de jurisdi o, e tamb m o acesso aos Tribunais Superiores.

Art. 4 .As atividades exercidas pelos servidores, no per odo de que trata a
presente Resolu o, tanto nos casos urgentes quanto naqueles abrangidos pelas
atribui es dos Defensores P blicos lotados na localidade, ser o coordenadas
pelo Defensor P blico escalado para o per odo.

Par grafo nico. Consideram-se casos n o urgentes, para os fins espec ficos
desta Resolu o, todos aqueles n o compreendidos no respectivo ato normativo
emitido pelo TJPR, em que n o houver sido determinada a interrup o ou
suspens o de prazos processuais, ou em que houver apenas prorroga o do
termo final para o primeiro dia ap s t rmino do recesso forense.

Art. 5 . Os coordenadores de sede designar o servidor para realizar a triagem e
firmar a negativa de atendimento, nos termos de Instru o Normativa pr pria.

Par grafo nico. No caso de Curitiba, a designa o referida no ser
realizada pela Primeira Subdefensoria P blica-Geral.

Art. 6 . Nos plant es referidos por esta Resolu o, fica delegada ao Defensor
P blico escalado a atribui o para aprecia o do recurso da negativa de
atendimento firmada pelo assessor jur dico.

Art. 7 . Os Defensores P blicos que cumprirem plant o, tanto em regime de
perman ncia quanto em regime de sobreaviso, ter o direito a compensar os dias
trabalhados, na propor o de um dia a cada dia trabalhado no per odo de recesso
forense, conforme disposto na Lei Estadual n 19.983 de 28 de outubro de 2019.
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Art. 8 . Os Servidores que cumprirem plant o ter o direito a compensar as
horas trabalhadas raz o de uma por duas, nos termos do art. 4 , 2 , da Lei
Estadual n 19.983 de 28 de outubro de 2019.

1 . A compensa o das horas trabalhadas respeitar a normativa existente na
Lei Estadual n 19.983 de 28 de outubro de 2019 e demais atos normativos
complementares eventualmente expedidos pela Defensoria P blica-Geral.

2 . Considerar-se- em exerc cio de atividades de plant o, para fins de registro
em banco de horas, apenas os servidores que constarem na escala, enviada pelo
Coordenador de Sede ou elaborada pelo Departamento de Recursos Humanos,
nos termos de Instru o Normativa pr pria.

3 . O superior imediato autorizar o c mputo de horas em banco de horas, ap s
provoca o do servidor interessado.

T TULO II - DOATENDIMENTO

Art. 9 . As regras gerais de plant o previstas por esta Resolu o se aplicam s
Sedes de Defensoria com, no m nimo, 3 (tr s) membros(as) em exerc cio na
Comarca no momento de in cio do recesso judici rio.

1 . N o haver atendimento nas demais comarcas pela aus ncia do
quantitativo m nimo de recursos humanos dispon veis.

2 . N o haver atendimento pelas Defensorias P blicas de Classe Especial,
cabendo aos / s membros/as designados/as para o plant o o ajuizamento de
a es e a interposi o de recursos no segundo grau de jurisdi o ou Tribunais
Superiores, quando juridicamente vi vel.

3 Para garantia de presta o jur dica ininterrupta, competir aos membros e
servidores atender, durante o per odo compreendido por esta Resolu o, os
feitos urgentes, desde que as mat rias estejam abrangidas nas atribui es dos
Defensores P blicos lotados na localidade, bem como as audi ncias de cust dia,

nos locais onde j s o acompanhadas por Defensores P blicos.

4 Durante o per odo haver funcionamento normal dos servi os de vigil ncia,
limpeza e portaria em todas as sedes.

Art. 10. Em ato normativo espec fico para este fim, condicionado publica o
de ato do TJPR referente ao per odo exato de recesso entre os meses de
dezembro e janeiro, os membros(as) ser o designados para tr s per odos

sucessivos de 5 (cinco) dias teis cada, podendo o primeiro ou ltimo deles ter 4
(quatro) dias teis, n o abrangendo finais de semana e feriados.

Par grafo nico Nos fins de semana e feriados, em Curitiba, ser feita a escala
para os plant es de cust dia, na forma da IN 053/2021.

Art. 11. Para designa o dos(as) membros(as), ser o observados os seguintes
crit rios, em ordem de prefer ncia:

I Voluntariedade expressa por meio de inscri o em edital espec fico;

II Em caso de n o preenchimento de todos ou de algum dos tr s per odos,
observar-se- a lista de antiguidade de todos/as os/das membros/as daquela
regi o, retirando-se da mesma todos/as os/as Defensores/as que trabalharam no
plant o no per odo de recesso judici rio entre dezembro e janeiro do ano
anterior.

Par grafo nico Caso n o seja numericamente poss vel designar apenas
membros/as que n o participaram no plant o do ano anterior, estes ser o
designados, em ordem de antiguidade.

Art. 12. Para a garantia da presta o ininterrupta do servi o nas sedes com ao
menos 3 (tr s) membros em exerc cio, ser o designados 2 (dois) membros para
a comarca de Curitiba e 1 (um) membro para as comarcas do Interior do Estado

que atendam ao crit rio m nimo.

1 . Na comarca de Curitiba, em cada dia de trabalho, 1 (um) Defensor P blico
ser respons vel pelas audi ncias de cust dia e 1 (um) Defensor P blico ser

respons vel por garantir o atendimento das demais mat rias urgentes
especificadas em ato pr prio do Tribunal de Justi a do Estado do Paran ,
inclusive os atos decorrentes dos flagrantes de assistidos n o liberados nas
audi ncias de cust dia, al m dos casos em que n o houver interrup o ou

suspens o de prazos processuais.

2 . Nas demais Comarcas haver ao menos 1 (um) Defensor P blico em cada

dia de trabalho, o qual ser respons vel por todas as atribui es descritas no

artigo anterior.

Art. 13. Fica compreendida na atribui o dos Defensores P blicos designados

para atuar no plant o protocolar, nos Ju zos e Comarcas do Estado do Paran

para as quais h Defensor P blico designado, as peti es encaminhadas pelas

Defensorias P blicas dos Demais Estados Membros e da Defensoria P blica da

Uni o, quando encaminhadas atrav s do SID- Sistema Integrador de

Defensorias, nos termos da Instru o Normativa DPG n 26/2018 e do Termo de

Coopera o celebrado entre as Defensoria P blicas.

1 Os/as servidores/as e membros/as designados/as dever o ter acesso ao login

e senha para acesso ao sistema, de modo a protocolar as peti es por l

encaminhadas.

2 Nos casos das comarcas em que n o houver membro/a designado/a, nos

termos do art. 11 desta resolu o, n o ser feito o protocolo integrado durante

esse per odo.

3 . A atribui o contida no presente Resolu o ter efeitos apenas para a

finalidade de efetiva o do protocolo eletr nico das pe as, n o se estendendo ao

acompanhamento do feito ou realiza o de outros atos processuais, e recair

no Defensor P blico respons vel pelo atendimento do dia.

Art. 14. Em cada uma das Comarcas do interior com atividade de plant o no

per odo tratado por esta Resolu o dever haver, diariamente, no m nimo 1

(um) servidor, de carreira ou comissionado, que atuar em aux lio ao(s)

Defensor(es) P blico(s) plantonista(s), podendo o n mero ser ampliado para

at 2 (dois) ou dispensado, em ambos os casos por ato do Coordenador a

pedido do plantonista, com fundamento no interesse p blico.

1 . A comarca de Curitiba contar , diariamente, com 2 (dois) Assessores

Jur dicos, 1 (um) Assistente Social e 1 (um) Psic logo, lotados em reas da

atividade fim, podendo este n mero ser reduzido, com dispensa a ser feita por

ato da respectiva Coordena o, a pedido do plantonista, com fundamento no

interesse p blico.

2 . Os profissionais elencados ser o definidos em escala de rod zio, por

acordo entre estes ou por sorteio realizado pela Coordena o local, e realizar o

as atividades nos termos de ato pr prio.

3 . Em Curitiba o sorteio ser realizado pelo Departamento de Recursos

Humanos.

4 . Considerar-se- em exerc cio de atividades de plant o, para fins de registro

em banco de horas, apenas os servidores que constarem na escala, enviada pelo

Coordenador de Sede ou elaborada pelo Departamento de Recursos Humanos,

nos termos de Instru o Normativa pr pria.

5 O/a Defensor/a plantonista far a op o pela atua o dos/as servidores/as de

forma remota ou presencial, respeitando as autoriza es j concedidas para

manuten o em trabalho remoto, de acordo com a Resolu o DPG 212/2021

Art. 15. Al m dos profissionais elencados no artigo anterior, poder o auxiliar os

Defensores P blicos designados, diariamente, ao menos 02 (dois) estagi rios de

direito na comarca de Curitiba e ao menos 1 (um) estagi rio de direito nas

demais comarcas.

1 . A escala de estagi rios ser definida nos moldes do artigo anterior.

2 . Os estagi rios n o escalados naquele dia, ter o os trabalhos orientados na

forma do artigo 10 da presente instru o normativa e de ato pr prio,

3 . Em Curitiba o sorteio ser realizado pelo Departamento de Recursos

Humanos.
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T TULO III DOS N CLEOS

ESPECIALIZADOS

Art. 16. Os N cleos Especializados prestar o atendimento nos casos urgentes e

sempre que entenderem se tratar de hip tese de atribui o dos N cleos, nos

termos da Delibera o 020/19 CSDP .

Art. 17. Os coordenadores dos N cleos dever o indicar, em prazo a ser

definido em ato pr prio, a escala de 1 (um) respons vel por per odo, nos

termos do disposto nesta Resolu o. Par grafo nico: Caso os coordenadores

n o apresentem a referida escala, ser designado 1 (um/a) membro/a por

per odo, utilizando-se a lista de antiguidade.

T TULO IV DAS DEMANDASADMINISTRATIVAS

Art. 18. Quanto s demandas administrativas que surgirem durante o per odo

regulado por esta Resolu o, haver funcionamento dos servi os de

inform tica, vigil ncia, limpeza e portaria, e que quaisquer outras demandas

administrativas poder o ser acionadas atrav s do telefone a ser divulgado na

escala definitiva.

1 . A escala para atendimento das demais demandas administrativas ser

organizada pelo Coordenador-Geral de Administra o.

2 . Poder ser organizada escala entre os servidores da Coordena o de

Planejamento, Coordena o Jur dica, Controle Interno, Corregedoria, Gabinete

da Defensoria P bica-Geral, Primeira e Segunda Subdefensorias-Gerais, de

forma a haver ao menos um servidor por dia.

T TULO V DA EQUIPE DEAPOIO

Art. 19. A equipe de apoio, constitu da pelos servidores e estagi rios que n o

forem escalados para o plant o, poder receber no per odo do artigo anterior a

dispensa de ponto do seu respectivo Coordenador, desde que os trabalhos

estejam em dia e n o haja preju zo ao servi o, notadamente nas mat rias em

que n o houver suspens o de prazo ou em que ocorrer a simples prorroga o

do termo final.

1 . Pode o Coordenador, a seu crit rio, autorizar a equipe de apoio, n o

escalada para as atividades de plant o, a realizar os trabalhos, no per odo do

de forma integralmente remota, hip tese em que ficar a cargo do

respectivo servidor as dilig ncias necess rias para acesso a internet e

manuten o de uma linha telef nica atualizada para contato do seu supervisor.

2 . Para as hip teses n o regulamentadas de forma expressa aplicam-se as

normas regulares de funcionamento.

3 . As disposi es desse artigo n o alcan am a equipe de apoio escalada para

atendimento das demandas urgentes.

T TULO IV DAS DISPOSI ES FINAIS

Art. 20. A comarca de Curitiba ser respons vel por atender, tamb m, as

demandas da Comarca de S o Jos dos Pinhais, concentrando-se o atendimento

na Capital.

Art. 21. Esta resolu o entra em vigor na data de sua publica o.

ANDR RIBEIRO GIAMBERARDINO
Defensor P blico-Geral do Estado

 161201/2021 .

0002115-
-PR.

-GERAL

;

RESOLVE

RESOLU O N 230, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2021

O DEFENSOR P BLICO-GERAL DO ESTADO DO PARAN , no uso das
atribui es legais previstas na Lei Complementar Estadual n
136/2011;CONSIDERANDO o contido na Instru o Normativa DPG n
040/2020 e que se trata de exerc cio de fun o de
confian a;CONSIDERANDO o contido no Protocolo Administrativo de n
18.284.974-0;

RESOLVE
Art. 1 . Designar para a fun o de Coordenadora das Defensorias

P blicas dos F runs Descentralizados e Registros P blicos a Defensora P blica

Luciana Tramujas Azevedo Bueno. Par grafo nico. Mant m na fun o de
Coordenador das Defensorias P blicas dos F runs Descentralizados e Registros

P blicos o Defensor P blicoMarcelo Lucena Diniz.

Art. 2 . Essa resolu o entra em vigor na data de sua publica o.

ANDR RIBEIRO GIAMBERARDINO
Defensor P blico-Geral do Estado do Paran

161299/2021 

RESOLU O DPG N 231, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2021

O DEFENSOR P BLICO-GERAL DO ESTADO DO PARAN

CONSIDERANDO

RESOLVE

Art. 1 .

RICARDO MENEZES DA SILVA

Art. 2 .

ANDR RIBEIRO GIAMBERARDINO

161302/2021

161301/2021


