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Aos sete dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, às 14h30 no auditório da Defensoria 4 

Pública, localizado no prédio sede da Defensoria Pública do Estado do Pará, em Belém, sito à 5 

Tv. Padre Prudêncio nº 154 – facultada a participação de forma virtual, via aplicativo Zoom, 6 

devido à atual situação de pandemia – reuniram-se os Membros e Membra do Conselho 7 

Superior da Defensoria Pública do Estado, o Defensor Público-Geral, JOÃO PAULO 8 

CARNEIRO GONÇALVES LEDO, o Corregedor-Geral CESAR AUGUSTO ASSAD e a 9 

Ouvidora-Geral NORMA MIRANDA BARBOSA; os Conselheiros eleitos: ANTONIO 10 

CARLOS DE ANDRADE MONTEIRO, BRUNO BRAGA CAVALCANTE, ALEXANDRE 11 

MARTINS BASTOS, DOMINGOS LOPES PEREIRA e RENAN FRANÇA CHERMONT 12 

RODRIGUES; e a Representante da Associação das Defensoras e Defensores Públicos do 13 

Estado do Pará - ADPEP, ELIANA SOCORRO SANTOS VASCONCELOS, para realização 14 

da 87ª Sessão Extraordinária do Conselho Superior, tendo como pauta o julgamento da Lista de 15 

Antiguidade 2020/2021 e o 6º Concurso de Promoção para a Classe Especial da Defensoria 16 

Pública do Estado do Pará. Justificada as ausências das conselheiras MÔNICA PALHETA 17 

FURTADO BELÉM DIAS, BEATRIZ FERREIRA DOS REIS e JULIANA ANDREA 18 

OLIVEIRA. Verificada a existência de quórum, foi iniciada a sessão. O presidente apresentou 19 

um roteiro de como o processo CSDP nº 511/2021 seria julgado. O Defensor Público Fernando 20 

Albuquerque de Oliveira questionou se o seu requerimento de impugnação foi analisado pela 21 

presidência. Em resposta, o presidente informou que todas as impugnações protocoladas foram 22 

encaminhadas ao Relator do processo, tendo em vista já ter sido realizada a devida distribuição. 23 

Destacou seu compromisso com a valorização de Defensores e Servidores Públicos por meio da 24 

efetivação de Promoções e Progressões nas carreiras. No entanto, pontuou que existem limites 25 

legais impostos como a Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020. O presidente 26 

solicitou agilidade no processo de progressão dos servidores da Defensoria Pública. Enfatizou 27 

sua pretensão e o esforço da gestão em promover, pelo menos, a metade dos Defensores 28 

Públicos do Estado, ressalvadas as devidas cautelas e responsabilidades orçamentárias. Foi 29 

concedida a palavra ao conselheiro relator do processo CSDP nº 511/2021, ALEXANDRE 30 

MARTINS BASTOS, o qual fez a leitura do relatório. Inicialmente, o conselheiro fez a leitura 31 

do relatório das impugnações apresentadas. Após, foi concedida a palavra ao Defensor Público 32 

Fernando Albuquerque de Oliveira, o qual levantou questão de ordem no que concerne à 33 

suspeição de integrantes do conselho que estariam, de certa forma, sendo beneficiados pela 34 

norma a ser impugnada e em posição privilegiada na lista de antiguidade. O Defensor Público 35 

requereu ao presidente que o relator seja indagado sobre sua declaração de impedimento. O 36 

presidente propôs que no momento da apresentação dos votos dos conselheiros serão tomadas 37 

duas votações: a primeira, que trata da suspeição dos membros do conselho, após, o mérito da 38 

questão. O Defensor Fernando Albuquerque de Oliveira novamente requereu manifestação dos 39 

conselheiros acerca de possíveis declarações de suspeição. O presidente destacou a forma de 40 

como as votações tem sido realizadas pelo Conselho Superior. Enfatizou que nas reuniões do 41 

Colegiado não estavam sendo feitas votações de destaques apartados e sim votações em bloco 42 

ao final das manifestações. O presidente esclareceu que a questão das suspeições será analisada 43 

antes do mérito, após o colhimento de todas as manifestações. O conselheiro ALEXANDRE 44 

MARTINS BASTOS fez a observação do disposto no Art. 27 do Regimento Interno do 45 

Conselho Superior, que trata do rito solene da sessão, e que as manifestações de interessados 46 

devem ocorrer dentro do momento aberto, antes da análise da ordem do dia. O Defensor 47 

Público Fernando Albuquerque de Oliveira pontuou que a presente sessão é extraordinária 48 
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chamada para fim único. Foi concedida a palavra ao Defensor Fernando Albuquerque de 49 

Oliveira. Em sua sustentação oral, o Defensor Público nominou os conselheiros que são 50 

diretamente beneficiados pela norma posta na Lei Complementar da Defensoria Pública do 51 

Pará, a qual reproduz o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado. O Defensor 52 

realçou que segue arguido o impedimento dos membros diretamente interessados, assim 53 

mantendo a questão de ordem levantada pelos impugnantes em seus requerimentos. Com 54 

relação ao mérito, o Defensor pontuou que a questão impugnada é antiga. Memorou os critérios 55 

de antiguidade adotados por gestões anteriores, bem como que o Conselho Superior estabeleceu 56 

que os ingressantes no dia 11/05/07 teriam a mesma data de ingresso e, portanto, mesma 57 

antiguidade. Feito isso, houve a necessidade de se aferir por critérios de desempate, chegando-58 

se então ao critério de prestação de serviço público, contudo com preferência ao serviço público 59 

prestado no âmbito do Estado do Pará, que ao seu ver trata-se de um dispositivo claramente 60 

discriminatório. Exemplificou a classificação da Defensora Pública Giane de Andrade Bubola 61 

Lima na lista de antiguidade, a qual conta com 14 anos, 3 meses e 22 dias e está sendo preterida 62 

na classificação por outro membro da carreira com 6 dias de serviços prestados no Estado do 63 

Pará. O Defensor Público Fernando Albuquerque enfatizou que a regra estabelecida na lei 64 

Complementar nº 54 reproduzia o Regime Jurídico Único dos servidores do Estado do Pará, e 65 

que a norma que qualificava o serviço público prestado no Estado do Pará como de um peso 66 

maior quanto ao prestado em outra unidade federada foi declarada inconstitucional pelo 67 

Supremo Tribunal Federal em 2020. O Defensor pontuou que a lista poderia ter sido impugnada 68 

nos anos de 2019, 2018 e até em 2008, e que não foi impugnada por não haver decisão do 69 

Supremo Tribunal Federal, sendo obedecida a regra considerada discriminatória. Por fim, o 70 

Defensor Público requereu que fosse acolhida a Questão de Ordem sobre o impedimento de 71 

membros do conselho que diretamente se favorecem da norma como posta está, e ultrapassada a 72 

questão, que seja dado provimento às impugnações, a fim de estabelecer o critério unicamente 73 

de serviço público como tempo de antiguidade na carreira de Defensor Público do Estado do 74 

Pará. Foi concedida a palavra ao Defensor Público João Peres de Andrade Filho que comungou 75 

do entendimento apresentado pelo Defensor Público Fernando Albuquerque, bem como reiterou 76 

que seja acolhida a impugnação para revisão da lista de antiguidade. A palavra foi concedida à 77 

representante da ADPEP, ELIANA SOCORRO SANTOS VASCONCELOS, que manifestou-78 

se no sentido de que a matéria oferecida pelos impugnantes se refere ao critério classificatório 79 

adotado à época do resultado proclamado para o concurso C-90 com base no RJU vigente. 80 

Entende que a decisão do Supremo Tribunal Federal diz respeito a assunto diverso do critério 81 

estabelecido para lista de antiguidade, sendo aplicado à classificação para fins de nomeação. 82 

Destacou que os critérios de desempate da lista de antiguidade foram decididos ao momento 83 

oportuno da nomeação dos Defensores. A representante da ADPEP frisou que se o critério de 84 

desempate comtemplava o tempo de serviço público no Estado do Pará, este critério foi adotado 85 

à época oportuna, e que decisão que trata de critério de justiça e mérito não pode afetar a lista 86 

de antiguidade por conta da segurança jurídica. O conselheiro ALEXANDRE MARTINS 87 

BASTOS fez destaque das suas atribuições e competências para apreciar as impugnações, bem 88 

como a análise de possível impedimento ou suspeição para relatar e deliberar sobre o tema. O 89 

relator mencionou o Art.11, inc. III da Lei Complementar nº 54, de 07 de fevereiro de 2006, 90 

Art. 15, inc. XVIII e Art. 17, inc. 10 do Regimento Interno do Conselho Superior para declarar 91 

competência para apreciar e decidir sobre as reclamações concernentes à lista de antiguidade. O 92 

relator manifestou entendimento que não deve prevalecer o argumento dos impugnantes acerca 93 

da necessidade de nova distribuição dos autos em face da existência de possível interesse no 94 

julgamento. Explicou que se esse argumento prevalecer muitas das matérias julgadas pelo 95 

conselho superior não poderiam ser analisadas, uma vez que a maior parte trata de edição de 96 



 

 

 

 

CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ 
 

 

ATA DA 87ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 

 3 

normas que regulam a carreira, alcançando de alguma forma todos os Defensores Públicos. 97 

Além disso, fez a observação que ao tomar posse perante o Egrégio Conselho as membras e 98 

membros prestam o compromisso de apreciar e julgar as demandas de acordo com as leis e 99 

normas em vigor. Ademais, aduziu o disposto no Código de Processo Civil acerca das regras de 100 

impedimento e suspeição, as quais não se aplicam ao caso concreto. Questionou que se acatado 101 

o argumento dos impugnantes qual Defensor Público seria isento para análise da Lista de 102 

Antiguidade, haja vista que todos os Defensores Públicos seriam alcançados. O Relator rejeitou 103 

a preliminar em função dos fundamentos apresentados. Com relação ao mérito fez a observação 104 

dos art. 37, art. 39, § 2º e art 45, § 1º da Lei Complementar nº 154, os quais mencionam tempo 105 

de serviço público estadual. O conselheiro relator frisou que o critério de tempo de serviço 106 

estadual não é inovação da lei da Defensoria Pública do Pará, sendo utilizado também em 107 

diversas legislações de outras Defensorias, Ministérios Públicos e Tribunais de Justiça pelo 108 

Brasil. O conselheiro ALEXANDRE MARTINS BASTOS apresentou decisão julgada pelo 109 

Tribunal de Justiçaa do Estado do Ceará, a qual se aplica integralmente ao caso concreto. O 110 

entendimento prevalecente no julgado foi no sentido de que embora inexista legislação 111 

especificando a abrangência da expressão “tempo de serviço estadual”, a interpretação de tal 112 

critério situa-se na esfera discricionária do conselho superior estadual, evidenciando-se que ao 113 

judiciário somente é permitida a incursão no mérito administrativo, quando se verificar 114 

ilegalidade no ato, o que não é o caso, haja vista que o que se discute é o alcance da disposição 115 

legal. O conselheiro realçou que, de acordo com a decisão colacionada, fica a critério do 116 

Conselho Superior definir o alcance da disposição legal por se tratar de matéria interna 117 

corporis, não podendo o poder judiciário interferir no mérito, posto estarem ausentes 118 

ilegalidades. Na esteira do assunto, o conselheiro ALEXANDRE MARTINS BASTOS 119 

destacou que a Lei Complementar nº 54 é do ano de 2006, e que a lista foi confeccionada em 120 

2008, por meio da Resolução nº 034, de 01 de dezembro do referido ano, sendo o entendimento 121 

da interpretação pacificado ao longo dos anos. Outro argumento utilizado pelo relator diz 122 

respeito ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal quando questionado judicialmente 123 

acerca do critério utilizado durante a movimentação da carreira, onde prevaleceu que o 124 

princípio da irretroatividade das normas e da segurança jurídica, na sua dimensão subjetiva 125 

densificada pelo princípio da proteção da confiança, veda norma posterior que fixe critérios de 126 

desempate entre os magistrados produza efeitos retroativos capazes de descontruir a lista de 127 

antiguidade já publicada e em vigor há anos. Ainda em seu voto, o relator fez referência à ADI 128 

5.358 do Supremo Tribunal Federal, apresentando o entendimento que não se aplicaria ao caso 129 

em concreto, posto não guardar correlação com o tema discutido, quer seja a lista de 130 

antiguidade. Alegou que a tese declarou inconstitucional a fixação de critério de desempate em 131 

concursos públicos e que favoreça candidatos que pertencem ao serviço público de um 132 

determinado ente federativo, o que não se confunde com critérios de provimentos derivados 133 

como a remoção e a promoção dentro da carreira de Defensores Públicos. Por fim, o relator 134 

salientou que não cabe à administração pública, no exercício de sua função típica, negar 135 

efetividade ao princípio da presunção de constitucionalidade das leis, recusando-se a aplicar 136 

norma válida, sob pena de violar a separação de poderes e de responsabilidade. Em face dos 137 

fundamentos apresentados o conselheiro ALEXANDRE MARTINS BASTOS votou pelo 138 

conhecimento e improvimento das impugnações apresentadas, mantendo-se a interpretação 139 

anteriormente aplicada pelo Conselho Superior. O presidente abriu votação acerca da questão 140 

de ordem levantada pelo Defensor Público Fernando Albuquerque de Oliveira e sobre o mérito. 141 

O conselheiro RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES votou pelo não provimento das 142 

impugnações por não vislumbrar nenhuma hipótese de impedimento ou de suspeição dos 143 

membros do conselho para apreciar a matéria. Com relação ao mérito, acompanhou o voto do 144 
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relator em razão do entendimento de que o afastamento da aplicação da Lei Complementar 145 

violaria o princípio da presunção de constitucionalidade das leis. O conselheiro DOMINGOS 146 

LOPES PEREIRA votou pelo não provimento das impugnações. O conselheiro destacou que o 147 

efeito da inconstitucionalidade é ex tunc, o que traria consequências avassaladoras. Defendeu a 148 

ideia de que a questão da inconstitucionalidade fosse discutida em momento posterior, após 149 

observados os efeitos decorrentes da efetiva declaração de inconstitucionalidade. Com relação 150 

ao mérito, o conselheiro acompanhou o voto do relator. O conselheiro BRUNO BRAGA 151 

CAVALCANTE votou pelo não provimento das impugnações, tendo em vista o entedimento de 152 

que não há nenhum tipo de impedimento ou suspeição de membros para a votação da lista de 153 

antiguidade. O conselheiro reforçou que a votação da lista de antiguidade está estabelecida em 154 

Lei desde a sua redação originária, que os recursos a ela concernentes são definidos pelo 155 

conselho superior, bem como pontuou que todos os membros e membras com direito a voto ao 156 

égrégio Conselho Superior sejam integrantes da carreira, e por óbvio, todos os integrantes do 157 

Conselho Superior constam na lista de antiguidade. Na esteira do mesmo racíocinio, o 158 

conselheiro explicitou que se o argumento apresentado pelos impugnantes acerca de 159 

impedimentos e suspeições properasse ninguém poderia votar a lista de antiguidade, pois todos 160 

os Defensores Públicos teriam interesse na matéria. Em relação ao mérito, o conselheiro 161 

salientou que o Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais foi 162 

unânime quanto ao não cabimento daquele Conselho de se arvorar em poder judiciário e 163 

declarar inconstitucionalidade de Lei. Entende que o Conselho tem poder normativo e 164 

infralegal, devendo obediência à Lei, logo não vê espaço para fazer integração interpretativa, 165 

justamente por não haver ausência de Lei. Entende também que existem meios próprios para o 166 

enfrentamento da matéria e não cabe a este Conselho afastar o cumprimento da Lei. Ainda em 167 

seu voto, o conselheiro BRUNO BRAGA CAVALCANTE enfatizou que em nenhum momento 168 

a Defensoria Pública, para auferir a lista de antiguidade, se baseou no RJU declarado 169 

inconstitucional, e que esta sendo aplicada norma própria como a Lei Complementar nº 054. 170 

Em razão da segurança jurídica, da tecnicidade e fundamentos expostos, o conselheiro votou 171 

pelo conhecimento e indeferimento das impugnações, acompanhando o relator. O Conselheiro 172 

ANTONIO CARLOS DE ANDRADE MONTEIRO votou pelo não reconhecimento da questão 173 

de ordem. Quanto ao mérito, o conselheiro reconheceu que a norma é injusta, porém se ateve ao 174 

princípio da Reserva Legal e acompanhou integralmente o voto do relator. Solicitou que as 175 

informações de alteração de tempos de serviço sejam encaminhadas à corregedoria para 176 

conhecimento. O conselheiro CESAR AUGUSTO ASSAD votou pelo não provimento das 177 

impugnações em razão da segurança jurídica. Com relação à questão de ordem sobre a 178 

suspeição, também acompanhou o voto do relator. O presidente, JOÃO PAULO CARNEIRO 179 

GONÇALVES LEDO, acompanhou o voto do relator em razão da segurança jurídica e não 180 

similaridade com o julgado do Supremo Tribunal Federal. Com relação à questão de ordem 181 

votou pelo não provimento. RESULTADO DOS DESTAQUES: À UNANIMIDADE, FOI 182 

INDEFERIDA A QUESTÃO DE ORDEM ACERCA DA SUSPEIÇÃO/IMPEDIMENTO 183 

DOS MEMBROS DO CONSELHO PARA JULGAR A LISTA DE ANTIGUIDADE, 184 

BEM COMO FOI  INDEFERIDA A QUESTÃO DE MÉRITO DAS IMPUGNAÇÕES 185 
APRESENTADAS. O conselheiro ALEXANDRE MARTINS BASTOS explanou outros 186 

pontos de seu voto, assim transcritos: “Com relação a posição da Defensora Pública 187 

CLARISSE DOS SANTOS OTTONI, há que se considerar que seu ingresso na defensoria se deu 188 

em 20.06.2011, e a interrupção do exercício na carreira em 31.10.2014, de modo que atuou na 189 

Defensoria Pública do MT de 03.11.2014 até 26.12.2015, retornando a esta instituição após 190 

esse período, permanecendo até a presente data. A referida averbação se deu por meio do 191 

processo competente perante este Egrégio CSDP. Assim, deve se constar, se já não o foi feito, a 192 
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supressão de tempo de exercício na entrância, hoje classe, ou seja tempo de serviço na 193 

Defensoria do Pará de 03.11.2014 até 26.12.2015, de modo que esse tempo, em face da sua 194 

averbação do tempo prestado a outra Defensoria Pública (Mato Grosso) passe a constar como 195 

tempo de serviço em outras esferas. A mesma solução deve ser feita ao caso da Defensora 196 

Pública GISELE VIEIRA BRASIL BATISTA. Seu ingresso na Defensoria Pública do Pará se 197 

deu em 12.11.2011, permanecendo até 24.12.2015, quando foi para Defensoria Pública de MT, 198 

onde ficou de 24.02.2015 até 04.01.2016, quando retornou a esta Defensoria Pública ficando 199 

até a presente data. No que pertine ao Defensor Público JURACI DE SOUZA CORDOVIL, 200 

considerando que esteve afastado para fins de aposentadoria, no período de 17/02/2019 a 201 

23/07/2020, totalizando 523 (quinhentos e vinte e três dias), deve ser subtraído referido tempo 202 

do exercício da entrância, hoje classe, diminuindo-se, portanto o tempo de exercício na 203 

Defensoria Pública. No mesmo sentido, considerando o decidido por este Conselho, deve ser 204 

subtraído do tempo de serviço de Defensoria Pública na classe atual do Defensor Público 205 

RAFAEL OLIVA CARAVELO BARRA, posto que em gozo de Licença para tratar de interesse 206 

particular desde 30/08/2020 até a presente data.” Com relação às impugnações apresentadas 207 

pelos Defensores Públicos Victor Rafael Maltez de Lemos, Hindemburgo Rabello de Moura 208 

Junior e Anderson Araújo de Medeiros, o conselheiro ALEXANDRE MARTINS BASTOS 209 

votou pela perda do objeto, haja vista que durante os trâmites da lista de antiguidade seus 210 

pedidos de averbação de tempo de serviço foram homologados pela Defensoria Pública-Geral. 211 

Não houve objeções a estes pontos. RESULTADO FINAL: À UNANIMIDADE, FOI 212 

APROVADA A LISTA DE ANTIGUIDADE 2020/2021, NOS TERMOS DO VOTO DO 213 

RELATOR, BEM COMO FICAM APROVADAS AS SOLICITAÇÕES DE 214 

AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PENDENTES E NÃO ANALISADAS POR 215 

DEMORA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, QUE PODERÃO VIR A MODIFICAR A 216 
LISTA. iniciou-se o 6º Concurso de Promoção para a Classe Especial da Defensoria Pública do 217 

Estado do Pará. Após a aprovação da lista de antiguidade 2020/2021 e observada a listagem de 218 

Defensores Píublicos inscritos no concurso, o Conselho Superior da Defensoria Pública 219 

declarou a promoção de 16 (dezesseis) Defensores Públicos à Classe Especial: 1) 11ª posição - 220 

SAMUEL BURLAMAQUI DE MORAES; 2) 12ª posição - PAULO ROBERTO SILVA 221 

AVELAR; 3) 13ª posição  - ROSINEI RODRIGUES DA SILVA CASTRO; 4) 14ª posição - 222 

CARMEN ELIZABETH ARAGÃO ADDÁRIO HABER; 5) 15ª posição - ODOLDIRA 223 

AUXILIADORA ESPINDOLA DE FIGUEIREDO; 6) 16ª posição - MARIA DE BELÉM 224 

BATISTA PEREIRA; 7) 17ª posição - HELIANA DENISE  DA SILVA SENA; 8) 18ª posição 225 

- RAIMUNDO CIRINO IRMÃO; 9) 20ª posição - NILZA MARIA PAES DA CRUZ; 10) 21ª 226 

posição – ANA MARINA MONTEIRO VALENTE DO COUTO; 11) 22ª posição - ALIRA 227 

CRISTINA DE MENEZES PEREIRA; 12) 23ª posição - ANELYSE SANTOS FREITAS; 13) 228 

24ª posição - TÂNIA DO SOCORRO BANDEIRA DE SOUZA; 14) 25ª posição - 229 

ADALBERTO DA MOTA SOUTO; 15) 26ª posição - LUIZ PAULO DE ALBUQUERQUE 230 

FRANCO; 16) 27ª posição - ALCIDES ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA. Os 231 

conselheiros ALEXANDRE MARTINS BASTOS, RENAN FRANÇA CHERMONT 232 

RODRIGUES, BRUNO BRAGA CAVALCANTE, ANTONIO CARLOS DE ANDRADE 233 

MONTEIRO e a representante da ADPEP ELIANA SOCORRO SANTOS VASCONCELOS 234 

parabenizaram os Defensores Públicos promovidos. Nada mais havendo a tratar, o Defensor 235 

Público Geral e Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos e mandou encerrar a 236 

presente sessão, às  18h09. A presente ATA foi lavrada por mim, Wagner Romulo Pinho de 237 

Souza, no exercício da Secretaria Executiva do Conselho Superior, que após lida e aprovada, 238 

vai assinada pelos (as) Excelentíssimos (as) Membros Natos (as) e demais Conselheiros do 239 
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Egrégio Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Pará e pelo (a) representante da 240 

Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Estado do Pará. 241 

 242 

JOÃO PAULO CARNEIRO GONÇALVES LEDO 243 

Presidente do Conselho Superior 244 

Defensor Público-Geral 245 

Membro Nato 246 

 247 

CESAR AUGUSTO ASSAD 248 

Corregedor-Geral 249 

Membro Nato 250 

 251 

NORMA MIRANDA BARBOSA 252 

Ouvidora-Geral 253 

Membra Nata 254 

 255 

ANTÔNIO CARLOS DE ANDRADE MONTEIRO 256 

Membro Titular 257 

 258 

BRUNO BRAGA CAVALCANTE 259 

Membro Titular 260 

 261 

ALEXANDRE MARTINS BASTOS 262 

Membro Titular 263 

 264 

DOMINGOS LOPES PEREIRA 265 

Membro Titular 266 

 267 

RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES 268 

Membro Titular 269 

 270 

ELIANA SOCORRO SANTOS VASCONCELOS  271 

Representante da ADPEP 272 


