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EDITAL/DPGE Nº 014/20201

CONCURSO DE PROMOÇÃO

O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 
16, inciso IX, combinado com o artigo 79, caput, ambos da Lei Complementar Estadual nº 111, de 17 de outubro 
de 2005, com as alterações da Lei Complementar Estadual nº 198, de 26 de dezembro de 2014 e combinado com 
o artigo 116, § 3º da Lei Complementar Federal nº 80, de 12 de janeiro de 1994, comunica aos Defensores Públi-
cos de Segunda Entrância que no prazo de quinze dias contados desta publicação, conforme dispõe o artigo 81, 
inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 111, de 17 de outubro de 2005, receberá os requerimentos daqueles 
que pretendam a promoção, pelo critério de merecimento, para a Defensoria Pública de Defesa da Saúde da 
comarca de Dourados, que tem por atribuição o atendimento ao público para orientação judicial e extrajudicial 
e prestação de assistência jurídica e integral e gratuita com acompanhamento dos processos na Justiça Comum 
relativos a garantia do Direito à Saúde, conforme Resolução DPGE nº 173/2018.

Campo Grande, 26 de fevereiro de 2021.

FÁBIO ROGÉRIO ROMBI DA SILVA
Defensor Público-Geral do Estado

EDITAL/DPGE Nº 015/2021

CONCURSO DE PROMOÇÃO

O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 
16, inciso IX, combinado com o artigo 79, caput, ambos da Lei Complementar Estadual nº 111/2005, e combinado 
com o artigo 116, § 2º, da Lei Complementar Federal nº 80/1994, comunica aos Defensores Públicos de Segunda 
Entrância que no prazo de quinze dias, contados desta publicação, conforme dispõe o artigo 81, inciso I, da Lei 
Complementar Estadual nº 111, de 17 de outubro de 2005, receberá os requerimentos daqueles que pretendam 
a promoção, pelo critério de antiguidade, para a 1ª Defensoria Pública da Cidadania Criminal e Execução 
Penal da comarca de Dourados, que tem por atribuição o atendimento aos presos provisórios recolhidos nas 
Delegacias de Polícia, à população carcerária dos estabelecimentos semiaberto e aberto e acompanhamento das 
guias de recolhimento da 3ª Vara Criminal, conforme Resolução DPGE nº 039/2012
.

Campo Grande, 15 de janeiro de 2021.

FÁBIO ROGÉRIO ROMBI DA SILVA
Defensor Público-Geral do Estado 

EDITAL/DPGE nº 016/2021

CONCURSO DE REMOÇÃO OU PROMOÇÃO

O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 
16, inciso IX, combinado o artigo 79, caput, ambos da Lei Complementar Estadual nº 111, de 17 de outubro de 
2005, com as alterações da Lei Complementar Estadual nº 198, de 26 de dezembro de 2014, e combinado com 
os artigos 116 e 122, ambos da Lei Complementar Federal nº 80, de 12 de janeiro de 1994, comunica aos Defen-
sores Públicos de Entrância Especial que no prazo de quinze dias, contados desta publicação, conforme dispõe o 
artigo 81, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 111/2005, receberá os requerimentos daqueles que preten-
dam a remoção para a 16ª Defensoria Pública de Promoção e Defesa do Consumidor e Demais Matérias 
Cíveis Residuais da comarca de Campo Grande que tem por atribuição prestar assistência jurídica integral 
às pessoas hipossuficientes nas matérias de defesa do consumidor e cível residual – assuntos de direito privado 
não compreendidos nas atribuições de outros núcleos ou defensorias públicas especializadas da Capital (família, 
sucessões, violência doméstica, fazenda pública etc) -, promovendo desde a solução extrajudicial do litígio até a 
propositura da competente medida judicial e emenda, se necessário; atuar nos processos em trâmite na 16ª Vara 
Cível Residual de Campo Grande de atribuição da Defensoria Pública e nos casos previstos no artigo 6º e 7º desta 
Resolução, conforme Resolução DPGE nº 223/2020.

Comunica, ainda, aos Defensores Públicos de Segunda Entrância, nos termos da lei, que dentro 
do referido prazo receberá os requerimentos daqueles que pretendam a promoção pelo critério de merecimento.

 
Não havendo candidato à remoção, serão julgados os pedidos de promoção.

Campo Grande, 26 de fevereiro de 2021.

FÁBIO ROGÉRIO ROMBI DA SILVA
Defensor Público-Geral do Estado
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EDITAL/DPGE nº 017/2021

CONCURSO DE REMOÇÃO OU PROMOÇÃO

O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 
16, inciso IX, combinado o artigo 79, caput, ambos da Lei Complementar Estadual nº 111, de 17 de outubro de 
2005, com as alterações da Lei Complementar Estadual nº 198, de 26 de dezembro de 2014, e combinado com 
os artigos 116 e 122, ambos da Lei Complementar Federal nº 80, de 12 de janeiro de 1994, comunica aos Defen-
sores Públicos de Primeira Entrância que no prazo de quinze dias, contados desta publicação, conforme dispõe o 
artigo 81, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 111/2005, receberá os requerimentos daqueles que preten-
dam a remoção para a Defensoria Pública da comarca de Deodápolis que tem por atribuição o atendimento 
ao público bem como o acompanhamento dos processos em trâmite perante a Vara Única da comarca

Comunica, ainda, aos Defensores Públicos Substitutos, nos termos da lei, que dentro do refe-
rido prazo receberá os requerimentos daqueles que pretendam a promoção pelo critério de merecimento.

 
Não havendo candidato à remoção, serão julgados os pedidos de promoção.

Campo Grande, 26 de fevereiro de 2021.

FÁBIO ROGÉRIO ROMBI DA SILVA
Defensor Público-Geral do Estado

DELIBERAÇÕES PROFERIDAS PELO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 
MATO GROSSO DO SUL, EM REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26 DE FEVEREIRO 2021 - ATA 
Nº 1.596.

01. Processo nº 33/005.007/2021.
Nome: José Ricardo Merini.
Assunto: Licença para trato de interesse particular.
Decisão: O Colegiado, à unanimidade, deliberou pela concessão da licença.

02. Processo nº 33/005.008/2021.
Nome: Defensoria Pública-Geral.
Assunto: Minuta de Resolução que “modifica a Resolução DPGE nº 162, de 4 de maio de 2018, e dá outras pro-
vidências.”
Decisão: O Colegiado, à unanimidade, aprovou a minuta de Resolução.

 03. Processo nº 33/005.012/2021.
Nome: Defensoria Pública-Geral.
Assunto: Proposta de abertura de concurso de provimento por promoção pelo critério de merecimento, prece-
dido de remoção, para a 16ª Defensoria Pública de Promoção e Defesa do Consumidor e Demais matérias Cíveis 
Residuais da comarca de Campo Grande.
Decisão: O Colegiado, por maioria, autorizou a abertura do edital

04. Processo nº 33/000.139/2020.
Nome: Luciano Montali e outros.
Assunto: Dúvida de atribuição.
Relatora: Conselheira Valdirene Gaetani Faria.
Decisão: A Conselheira Mariane propôs a suspensão do processo até regularização pelo TJ. O Colegiado, à una-
nimidade, rejeitou a proposição. No mérito, por maioria, o Colegiado acolheu o voto da Conselheira Relatora no 
sentido de manter, por ora, o acompanhamento processual pelos membros com atuação nas varas de Fazenda 
Pública, até que o TJ/MS se adeque ao julgado do STJ.

05. Processo nº 33/005.060/2018.
Nome: Defensoria Pública-Geral.
Assunto: Minuta de resolução que regulamenta o estágio curricular supervisionado para os estudantes de ensino 
superior a ser realizado nas unidades de atendimento da Defensoria Pública Estadual.
Relator:  Conselheiro Marcos Francisco Perassolo.
Decisão: O processo foi retirado de pauta pelo Presidente.

EXTRATO DE DECISÃO
Processo n. 33/007.033/2021 (Dispensa de Licitação n. 002/DPGE/2021)
Interessados: Defensoria Pública-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul - DPGE/MS, Fundo Especial para o 
Aperfeiçoamento e o Desenvolvimento das Atividades da Defensoria Pública do Estado - FUNADEP e Gilberto 
Francisco da Silva, representado pela administradora Trovato Imobiliária e Representação Comercial Ltda.
Assunto: Locação de Imóvel não Residencial para abrigar órgão da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso 
do Sul, na cidade e Comarca de Nova Andradina, MS.


