Quinta-feira, 14 DE JANEIRO DE 2021
Art. 25. O Poder Executivo Estadual editará normas complementares para
a fiel execução desta Lei.
Art. 26. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO, 13 de janeiro de 2021.
HELDER BARBALHO
Governador do Estado
L E I N° 9.211, DE 13 DE JANEIRO DE 2021
Dispõe sobre a prioridade no atendimento às pessoas que especifica, em estabelecimentos comerciais privados e similares, com fluxo de pessoas que justifique
a organização de filas.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ estatui e eu sanciono
a seguinte Lei:
Art. 1º No âmbito do Estado do Pará, as pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, as gestantes, as
lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos têm prioridade no
atendimento em estabelecimentos comerciais privados e similares, com
fluxo de pessoas que justifique a organização de filas, nos termos da Lei
Federal nº 10.048, de 2000.
§ 1º A prioridade compreende o atendimento imediato prestado às pessoas referidas neste artigo, antes de qualquer outra, depois de concluído o
atendimento que estiver em andamento, em quaisquer espaços de atendimento disponíveis, balcões, caixas ou guichês, sejam eles exclusivos,
preferenciais ou de atendimento geral.
§ 2º Para os efeitos desta Lei, a presença de três pessoas aguardando o
atendimento justifica a organização de filas.
§ 3º A responsabilidade pelo controle do atendimento é dos estabelecimentos
comerciais privados ou similares que devem garantir o direito de prioridade no
atendimento das pessoas especificadas neste artigo, sob pena de sanção administrativa.
§ 4º O descumprimento do previsto neste artigo será considerado, para
todos os seus efeitos, como infração das normas de defesa do consumidor
e, conforme o caso, sujeita o infrator à sanção administrativa de multa
prevista no inciso l, do art. 56, da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro
de 1990.
§ 5º A pessoa física ou jurídica, responsável pelos estabelecimentos comerciais ou similares que descumprir o disposto neste artigo ficará sujeita
à multa correspondente ao valor monetário de 200 (duzentas) Unidades de
Padrão Fiscal do Estado do Pará (UPF-PA), ou índice equivalente que venha
substituí-lo, aplicada nos termos da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, e do Decreto nº 2.181, de 20 de março de 1997.
Art. 2º Ficam os estabelecimentos comerciais privados de que trata esta
Lei obrigados a disponibilizar aos clientes formulários de reclamação para o
registro de ocorrências de descumprimento do previsto nesta Lei.
§ 1º As reclamações devem ser lavradas em 3 (três) vias, sendo 1 (uma)
via encaminhada ao órgão de defesa do consumidor competente, outra
destinada ao reclamante que a recebe no ato da reclamação e a última de
posse do estabelecimento.
§ 2º Compete ao estabelecimento comercial privado, sem ônus para o reclamante, encaminhar a via destinada ao órgão de defesa do consumidor
no prazo de até 72 (setenta e duas) horas do ato da reclamação.
§ 3º Independentemente desse procedimento é facultado às pessoas de
que trata esta Lei encaminhar por conta própria a reclamação por quaisquer dos meios disponibilizados pelo órgão competente.
§ 4º O não atendimento do previsto neste artigo implica em sanção administrativa e não desobriga o estabelecimento comercial de responder pela
infração.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor no prazo de 90 (noventa) dias, a partir da
data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO, 13 de janeiro de 2021.
HELDER BARBALHO
Governador do Estado
LEI COMPLEMENTAR Nº 135, DE 13 DE JANEIRO DE 2021
Altera e acrescenta dispositivos à Lei Complementar nº 054, de 7 de fevereiro de 2006, que dispõe sobre a reorganização da Defensoria Pública do
Estado do Pará e da carreira de seus Membros.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARA estatui e eu sanciono a
seguinte Lei Complementar:
Art. 1º Os arts. 2º, 3º, 6º, 8º, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 23-A, 25, 26, 28, 32,
33, 35, 37, 38, 39, 44, 45, 46, 47, 52, 56, 57, 69, 74 da Lei Complementar nº 054, de 7 de fevereiro de 2006, passam a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 2º .................................................
..............................................................
§ 2º Presume-se verdadeira a alegação de vulnerabilidade declarada pelo
assistido, nos termos da Resolução do Conselho Superior.
..............................................................
§ 4º A gratuidade, a comprovação de vulnerabilidade, pode ser feita em
petição, contestação, ou mediante declaração de hipossuficiência assinada
pelo assistido, presumindo-se verdadeira, sob as penas da lei.
Art. 3º A Defensoria Pública do Estado tem por chefe o Defensor Público
Geral, nomeado pelo Governador do Estado, dentre membros estáveis da
carreira, maiores de trinta e cinco anos, escolhidos em lista tríplice formada pelo voto direto, secreto, plurinominal e obrigatório de todos os membros da carreira, para mandato de dois anos, permitida uma recondução.
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..............................................................
§ 2º Compete ao Conselho Superior, até 90 (noventa) dias antes da data prevista
para o término do mandato do Defensor Público Geral do Estado, editar normas
regulamentadoras do processo eleitoral, observadas as seguintes regras, dentre
outras:
..............................................................
§ 8º A eleição a que se refere o caput deste artigo será realizada, na Capital do Estado, na primeira quinzena do mês de janeiro do último ano do
mandato do Defensor Público Geral;
..............................................................
§ 11. O mandato do Defensor Público Geral terá como termo inicial o dia 1º
de março dos anos ímpares, seguintes à eleição.
§ 12. A partir da decisão de deferimento das inscrições pela comissão eleitoral, os
defensores públicos considerados aptos a concorrerem ao cargo de Defensor Geral terão prioridade para concessão e gozo de férias e licenças-prêmio, com fruição até a data do pleito eleitoral, nos termos da Resolução do Conselho Superior.
§ 13. É proibido o voto por procurador ou portador e por via postal.
§ 14. É obrigatória a desincompatibilização dos candidatos, mediante afastamento, pelo menos 60 (sessenta) dias antes da data prevista para a realização da
eleição, para os integrantes da carreira que ocupem cargos em comissão, bem
como participar, de qualquer modo, de atos públicos de gestão, sob pena de
inelegibilidade.
§ 15. A regra disposta no parágrafo anterior não se aplica ao Defensor
Público Geral candidato à reeleição.”
“Art. 6º .................................................
..............................................................
IX - promover a mais ampla defesa dos direitos fundamentais dos necessitados, abrangendo seus direitos individuais, coletivos, sociais, econômicos,
culturais e ambientais, sendo admissíveis todas as espécies de ações e
posições processuais capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela,
inclusive atuando como parte, representante e intervir em favor dos vulneráveis e na promoção dos direitos humanos;
..............................................................
XVIII - (VETADO)
..............................................................
XXI - intervir como guardiã constitucional dos vulneráveis nas causas individuais ou coletivas de qualquer natureza que impactem nos interesses da
instituição por produzirem efeitos na esfera dos direitos dos vulneráveis e/
ou na promoção dos direitos humanos, inclusive na formação de precedentes, nos termos da Legislação Federal e Constituição Federal;
XXII - realizar a Defesa do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa, de forma a promover a tutela individual e coletiva dos vulneráveis,
sempre que repercutir na promoção dos direitos humanos e for necessária
a proteção dos necessitados, nos termos das Leis Federais e Constituição
Federal, conforme Resolução do Conselho Superior:
XXIII - (VETADO)
XXIV - expedir recomendações, objetivando adoção de providências necessárias pelo destinatário, pessoa natural ou jurídica, pública ou privada,
dentro das atribuições e âmbito de competência do órgão de execução:
XXV - celebrar compromissos de ajustamento de conduta, observando o
disposto na Legislação federal, e nos termos de resolução do Conselho
Superior;
XXVI - instaurar Procedimento Administrativo de Tutela Coletiva, de natureza extrajudicial, que verse sobre direitos individuais homogêneos, coletivos e difusos, podendo expedir notificações para colher depoimento ou
esclarecimentos.
XXVII - velar pela regular execução da pena, da medida de segurança, da
prisão provisória e medida socioeducativa, oficiando, no processo executivo, nos incidentes da execução, e nos processos e procedimentos em geral
para a promoção dos direitos humanos dos vulneráveis em todos os graus
e instâncias, de forma individual e coletiva.
..............................................................
§ 10. A Defensoria Pública deve ser oficiada pelo juízo quando este se deparar com diversas demandas individuais sobre a mesma questão de direito, a fim de que seja promovida a propositura da ação coletiva respectiva.
§ 11. Nas ações em que figure em quaisquer dos poios processuais grande
número de litigantes em situação de vulnerabilidade, a Defensoria Pública
poderá requerer sua intervenção para acompanhar o feito.
Art. 8º ..................................................
X - firmar convênios, termos de cooperação técnica ou instrumentos equivalentes com entidades estatais, concessionárias ou permissionárias de
serviço público e entidades privadas para fortalecer o desempenho das
funções institucionais dos membros da carreira e serviços auxiliares;
..............................................................
XXI - designar membro da Defensoria Pública do Estado para exercício de
suas atribuições em órgão de atuação diverso do de sua lotação ou, em
caráter excepcional, perante Juízos, Tribunais ou Ofícios diferentes dos estabelecidos para sua Defensoria de atuação;
..............................................................
XXX - representar a Defensoria Pública do Estado nas sessões dos tribunais
ou delegar a outro membro da carreira tal representação, podendo intervir
nos julgamentos quando relacionadas aos interesses e funções institucionais e legais, nos termos do Regimento Interno do respectivo Tribunal;

