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 2 

Aos vinte dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, às 14h30, na sala de reuniões do 3 

gabinete da Defensoria Pública-Geral, localizada no prédio sede, em Belém, sito à Tv. Padre 4 

Prudêncio nº 154 – facultada a participação de forma virtual, via aplicativo Zoom, devido à atual 5 

situação de pandemia – reuniram-se os Membros e Membras do Conselho Superior da Defensoria 6 

Pública do Estado, o Defensor Público-Geral, JOÃO PAULO CARNEIRO GONÇALVES LEDO, a 7 

Subdefensora Pública-Geral, MÔNICA PALHETA FURTADO BELÉM DIAS, o Corregedor-Geral CESAR 8 

AUGUSTO ASSAD, A Ouvidora-Geral, NORMA MIRANDA BARBOSA, os Conselheiros eleitos: 9 

ALEXANDRE MARTINS BASTOS, MARIA DE BELÉM BATISTA PEREIRA, DYEGO AZEVEDO MAIA, 10 

ARTHUR CORREA DA SILVA NETO, JACQUELINE BASTOS LOUREIRO, ADONAI OLIVEIRA BRASIL 11 

BATISTA FARIAS, BEATRIZ FERREIRA DOS REIS e LUIS MARCELO MACEDO DE SOUZA; o Presidente 12 

da ADPEP, MARCUS VINÍCIUS CAMPOS DA SILVEIRA FRANCO, para realização da 241ª Sessão 13 

Ordinária do Conselho Superior da Defensoria Pública do Pará. 14 

 15 

1 – EXPEDIENTE: 16 

 17 

1.2) Abertura da sessão, conferência de quórum e instalação da reunião: Registre-se a presença 18 

do Diretor do Interior, David Oliveira Pereira da Silva. Registre-se a presença do Presidente da 19 

Associação dos Servidores da Defensoria Pública do Estado do Pará (ADSPUB), ALEX GONÇALVES 20 

SOARES.Verificada a existência de quórum, a sessão foi aberta pelo Defensor Público-Geral e 21 

Presidente do Conselho Superior, JOÃO PAULO CARNEIRO GONÇALVES LÉDO. 22 

 23 

1.3) Leitura, aprovação e assinatura da ata da reunião anterior, caso esta providência ainda não 24 

tenha sido tomada. Aprovada a ata da 240ª Sessão Extraordinária. 25 

 26 

1.4) Comunicações do Presidente e dos Conselheiros. O presidente iniciou a sessão informando 27 

que o Conselho Superior, em composição passada, aprovou o encaminhamento de emenda ao 28 

projeto de lei, acrescentando dispositivos na Lei Estadual nº 6.717, de 26 de janeiro de 2005, que 29 

dispõe sobre o Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Pará (FUNDEP). Tendo em vista 30 

o julgado parcial da ADIN que contesta a lei do FUNDEP, esta voltou a vigorar quase em sua 31 

totalidade, sendo necessário agora o envio de uma proposta de alteração de Lei. O presidente 32 

apresentou a proposta de alteração ao Conselho para aprovação. O conselheiro DYEGO AZEVEDO 33 

MAIA manifestou conhecimento da proposta e observou a necessidade de pontual correção 34 

ortográfica no texto. O Presidente da Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Estado 35 

do Pará fez a observação que a proposta trata de recursos complementares para criação do 36 

Auxilio-saúde. O presidente abriu votação quanto ao encaminhamento da proposta à Assembleia 37 

Legislativa. Não houve divergência quanto ao encaminhamento da proposta de lei. O presidente 38 

fez a leitura dos processos que foram distribuídos.  39 

 40 

1.5) Relato do Secretário-Executivo sobre as providências tomadas para o cumprimento das 41 

deliberações da sessão anterior e outros informes: Não houve. 42 

 43 

1.6) Distribuição de novos expedientes e redistribuição:  44 

 45 

1.6.1) PROCESSO CSDP Nº 572/2022 – CSDP (PAE Nº 2022/675728) 46 
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ASSUNTO: Proposta de Resolução que declara vaga 1ª Defensoria Pública Cível e Criminal de 47 

Mosqueiro para fins de remoção e dá outras providências. 48 

PROPONENTE: LUCIANA BRINGEL – DIRETORA METROPOLITANA / DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL 49 

RELATOR: ARTHUR CORREA DA SILVA NETO 50 

 51 

1.6.2) PROCESSO CSDP Nº 573/2022 – CSDP (PAE Nº 2022/734339) 52 

ASSUNTO: Consulta com pedido de elaboração de enunciado quanto à prescindibilidade de 53 

manejo do recurso em sentido estrito nos processos de competência do Tribunal do Júri, quando 54 

se tratar de réus presos, respeitada independência funcional dos Defensores e Defensoras 55 

Públicas atuantes nos casos concretos. 56 

PROPONENTE: FÁBIO RANGEL PEREIRA DE SOUZA - COORDENADOR DE POLÍTICAS CRIMINAIS 57 

METROPOLITANO / FLÁVIO CÉSAR CANCELA FERREIRA - COORDENADOR DE POLÍTICAS CRIMINAIS 58 

DO INTERIOR. 59 

RELATOR: ADONAI OLIVEIRA BRASIL BATISTA FARIAS. 60 

 61 

1.6.3) PROCESSO CSDP Nº 574/2022 – CSDP (PAE Nº 2021/761265) 62 

ASSUNTO: Proposta de Resolução que disciplina a edição da Carta de Serviços da Defensoria 63 

Pública do Estado do Pará. 64 

PROPONENTE: ALEXANDRE MARTINS BASTOS 65 

RELATOR: LUIS MARCELO MACEDO DE SOUZA 66 

 67 

2 – ORDEM DO DIA: 68 

 69 

2.1) Discussão e deliberação das matérias constantes na pauta: 70 

 71 

2.1.1) PROCESSO CSDP Nº 571/2022 – CSDP (PAE Nº 2022/389660) 72 

ASSUNTO: Proposta de Resolução que transforma Defensorias Públicas e as declara vagas para fins 73 

de Remoção.  74 

PROPONENTE: DAVID OLIVEIRA PEREIRA DA SILVA - DIRETOR DO INTERIOR 75 

RELATOR: DYEGO AZEVEDO MAIA 76 

O relator DYEGO AZEVEDO MAIA informou que tem férias designadas para o dia 04/07/22, porém 77 

informou que irá participar das sessões do conselho em seu período de férias. O Conselheiro 78 

ARTHUR CORREA DA SILVA NETO também informou que gozará férias no mês de julho e que 79 

também participará das sessões do Conselho. O Diretor do Interior, David Oliveira Pereira da Silva, 80 

fez o questionamento sobre a possibilidade de participação de Defensores Substitutos nos 81 

processos de remoção que serão abertos após a vacância das Defensorias Públicas de que tratao  82 

PROCESSO CSDP Nº 571/2022. O Relator tem o entendimento que a legilação não especifica quem 83 

pode ou não participar, bem como que a Resolução CSDP nº 044 apenas esmiuça o procedimento 84 

de remoção. O relator entende que este não é o momento para se discutir esse questionamento. 85 

O relator entende que todos os defensores públicos podem se inscrever e que o deferimento ou 86 

não da inscrição é uma questão a ser analisada pós edital. O conselheiro ALEXANDRE MARTINS 87 

BASTOS explanou que com a nova lei houve um desatrelamento entre os processos de remoção e 88 

promoção. O conselheiro ARTHUR CORREA DA SILVA NETO entende que os defensores públicos 89 

substitutos devem primeiro ser titularizados para depois poderem ser removidos. O relator 90 

informou que não está abordando o questionamento em seu relatório. O relator sugeriu que a 91 

situação funcional dos defensores substitutos seja um ponto a ser considerado pela comissão que 92 

trata da revisão da lei complementar da carreira. O relator procedeu à leitura do seu relatório. Em 93 



 

 

 

 

CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ 
 

 

ATA DA 241ª SESSÃO ORDINÁRIA 3 

seu voto, suscitou uma questão preliminar a ser enfrentada pelo Conselho Superior. O relator, 94 

observando o Art. 11, inciso XIX, da lei complementar estadual nº 054/2006, em cotejo com a 95 

Constituição Federal, percebeu incompatibilidade entre os dispositivos no que concerne à 96 

atribuição do Conselho Superior acerca da transformação de defensorias públicas. O relator fez 97 

observação ao que trata o Art. 98, inciso II, alínea “a”, da LC nº 80/1994, cujo conteúdo foi 98 

replicado no art. 7º, inciso II, alínea “a”, da LCE nº 54/2006, o qual versa que as defensorias 99 

públicas são órgãos de atuação, portanto, são verdadeiramente órgãos públicos. Em seu voto 100 

destacou que diante da sua natureza jurídica qualquer ato de criação e/ou extinção deve ser 101 

levado a efeito por meio de lei e está sujeito à reserva legal por força do diposto no art. 134, § 4º, 102 

c/c art. 96, II, ambos da Constituição Federal, não havendo espaço para a deslegalização que foi 103 

feita pela norma referenciada (Art. 11, inciso XIX, da LCE nº 54/2006), quando incumbiu a este 104 

Conselho Superior a tarefa criativa e extintiva. O relator tem entendimento que o Art. 11, XIX, da 105 

lei complementar estadual nº 054/2006 está parcialmente eivado de vício de 106 

inconstitucionalidade, notadamente na parte que atribui ao Conselho Superior a função de criar e 107 

extinguir os seus órgãos de atuação (defensorias públicas). O relator pontuou que a preliminar não 108 

influenciará nos processos de declaração de defensorias vagas, nem nos processos de remoção. 109 

Explicou que caso o Conselho Superior acate a preliminar, as defensorias públicas serão ofertadas 110 

de forma aglutinada, caso não seja acatada a preliminar as defensorias públicas serão ofertadas de 111 

acordo com o proposto pelo Diretor do Interior. O presidente abriu voto divergente, não 112 

acolhendo a preliminar. O presidente manifestou-se no sentido de que, em que pese a tese trazida 113 

pelo relator ser juridicamente razoável, o dispositivo pode ser ou não constitucional, tendo em 114 

vista não haver julgado do Supremo Tribunal Federal no caso específico da Defensoria Pública. O 115 

presidente pontuou que a questão trazida pelo relator está baseada em caso similar e que o 116 

Supremo, ao analisar a lei da Defensoria Pública, pode ter um entedimento divergente. O relator 117 

ressaltou que, sem embargo da competência constitucional do Poder Judiciário exercer o controle 118 

de constitucionalidade de leis e demais atos normativos, competem aos demais órgãos da 119 

administração pública que desempenhem atividade de controle refutar os atos administrativos 120 

lastreados em lei flagrantemente inconstitucional. Pontuou que este proceder por parte deste 121 

órgão colegiado, assim como de qualquer outro de cunho não jurisdicional, se trata de um 122 

verdadeiro dever e de um necessário exercício de salvaguarda do ordenamento jurídico. O Relator 123 

entende que com o colhimento da preliminar, no que se refere à transformação de defensorias 124 

públicas, a proposta não deve ser conhecida em razão do afastamento do Art. 11, XIX, da lei 125 

complementar estadual nº 054/2006. O conselheiro ALEXANDRE MARTINS BASTOS manifestou-se 126 

de forma divergente ao relator. Ponderou que a Defensoria Pública vem em um processo de 127 

autonomia e que isto deve ser observado, bem como deve aderir à vedação do retrocesso. O 128 

conselheiro informou que fez uma breve leitura da ADIN mencionada no voto do relator. Pontuou 129 

que a referida ADIN, salvo engano, tem como contexto a criação de cargos, por meio de 130 

Resolução, para servidores com cargo em extinção. Manifestou precocupação quanto à 131 

quantidade de projetos de lei que teriam que ser encaminhados ao legislativo, bem como quanto 132 

ao trabalho político para se chegar a uma decisão que hoje toma-se de forma autônoma. O 133 

conselheiro ALEXANDRE MARTINS BASTOS enfatizou o que dispõe o Art. 134, §1º, da Constituição 134 

Federal, o qual determina que lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do 135 

Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados. 136 

Em complementação, o conselheiro destacou a Lei Complementar nº 80/94, em seu Art. 97, III, o 137 

qual versa que às Defensorias é assegurada a prática de atos próprios de gestão, e que, em seu 138 

entendimento, a extinção e criação é ato de gestão. O conselheiro ALEXANDRE MARTINS BASTOS 139 

citou o inciso VII do mesmo Artigo, o qual dispõe que as Defensorias Públicas também exercerão 140 
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outras competências decorrentes de autonomia. Ressaltou que os dois dispositivos encaminham e 141 

deixam o legislador à vontade para normatizar e regulamentar a Defensoria Pública. Ainda em sua 142 

manifestação, o conselheiro citou o Art. 102 da Lei Complementar nº 80/94, o qual dispõe que ao 143 

Conselho Superior compete exercer as atividades consultivas, normativas e decisórias a serem 144 

previstas na lei estadual. O conselheiro divergiu também acerca da necessidade de afastamento 145 

de norma suspostamente inconstitucional. O conselheiro ALEXANDRE MARTINS BASTOS 146 

acompanhou a divergência levantada pelo presidente afastando a preliminar. O conselheiro 147 

ARTHUR CORREA DA SILVA NETO acompanhou a divergência. O conselheiro entende que a 148 

disposição do Art. 11, XIX, não está posta na lei de maneira técnica. Tomou como exemplo para 149 

demonstrar seu entendimento o código de organização judiciária em seu Art. 100, por meio do 150 

qual são criadas e suprimidas unidades jurisdiconais por meio de lei, sendo as competências  151 

estabelecidas por resolução e não por lei. Em segundo ponto, exemplificou que a 1ª Defensoria 152 

Pública de Acará e Baião não foi criada por lei, diferentemente do código de organização judiciária 153 

que criou a 1ª Vara, e que foi criada por meio de resolução do Conselho Superior, logo, entende 154 

que por simetria das formas o Conselho Superior pode alterar defensorias. O conselheiro ARTHUR 155 

CORREA DA SILVA NETO ressaltou que existem disposições a serem alteradas na Lei 156 

Complementar, como a questão suscitada pelo Diretor do Interior acerca da participação de 157 

defensores substitutos nos processos de remoção. O conselheiro salientou que na lei os 158 

defensores substitutos e titulares são de classe incial, sendo os termos substitutos e titulares 159 

constarem entre parênteses, o que já causa estranheza. O conselheiro tem o entendimento que 160 

não há possibilidade de remoção de substitutos, haja vista não existirem titularidades para que 161 

estes possam ser removidos. Enfatizou que os substitutos dão flexibilidade à gestão para lotação 162 

onde melhor achar necessário. O presidente abriu votação da preliminar. O Conselheiro LUIS 163 

MARCELO MACEDO DE SOUZA entende que o fato do Conselho Superior discutir o assunto no 164 

âmbito do colegiado, sem repassar à discussão no âmbito do poder legislativo, não afastará o 165 

princípio da segurança jurídica. O conselheiro fez um distinguishing da ADIN 1757, observando 166 

que trata-se de criação de cargos em debate financeiro e não em sede de organização interna de 167 

cargos. Com relação à representatividade, o conselheiro entende que a assembleia legislativa não 168 

possui maior representatividade que o Conselho Superior para tratar da criação e extinção de 169 

defensorias públicas. O conselheiro acompanhou a divergência e votou pelo afastamento da 170 

preliminar. A conselheira BEATRIZ FERREIRA DOS REIS tem o entendimento que o acatamento da 171 

preliminar levaria ao engessamento da administração da Defensoria Pública. A conselheira 172 

acompanhou a divergência e o afastamento da liminar. A conselheira JACQUELINE BASTOS 173 

LOUREIRO acompanhou a divergência e o afastamento da preliminar, pois entende que delegar 174 

decisões a entes fora da instituição é perigoso. O conselheiro ADONAI OLIVEIRA BRASIL BATISTA 175 

FARIAS fundamentou seu voto no parágrafo 2º, do Art. 134, da Constituição Federal e no Art. 11, 176 

XIX, da Lei Complementar Nº 54/06, com redação dada pela Lei Complementar nº 135, de 13 de 177 

janeiro de 2021. O conselheiro acompanhou a divergência e votou pelo afastamento da 178 

preliminar. A conselheira MARIA DE BELÉM BATISTA PEREIRA acompanhou a divergência e votou 179 

pelo afastamento da preliminar. O conselheiro CESAR AUGUSTO ASSAD acompanhou a 180 

divergência e votou pelo afastamento da preliminar. A conselheira MÔNICA PALHETA FURTADO 181 

BELÉM DIAS manifestou respeito aos estudos do relator DYEGO AZEVEDO MAIA. A conselheira, 182 

levando em consideração a necessidade apontada pela Iiretoria do Interior, acompanhou a 183 

divergência e votou pelo afastamento da preliminar. O presidente parabenizou o relator DYEGO 184 

AZEVEDO MAIA pelos estudos que acarretaram na questão preliminar. RESULTADO: POR 10 X 1 185 

FOI AFASTADA A PRELIMINAR LEVANTADA PELO RELATOR DYEGO AZEVEDO MAIA, SENDO VOTO 186 

VENCIDO. Prossegui-se à análise do mérito. Com relação à declaração de vacância o relator 187 
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enfatizou que a proposta observou o disposto no Art. 98, §2º, do ADCT, bem como o disposto no 188 

Art. 107 da Lei Complementar nº 80/94. Para reforçar o embasamento da proposta, o relator 189 

trouxe aos autos dados do IBGE relativos à densidade demográfica do Estado do Pará. Observou 190 

que os critérios relacionados ao adensamento populacional foram contemplados. O relator fez um 191 

destaque no sentido que dentro das defensorias polo consta como se houvesse atuação das 192 

defensorias agrárias, as quais não foram contempladas. Porém, ressaltou que a proposta partiu da 193 

Diretoria do Interior e as defensorias agrárias estão vinculadas a uma coordenação estadual 194 

específica, e em razão disso, o relator vê como acertada a proposta do Diretor do Interior de não 195 

ser pertinente prover as defensorias públicas agrárias neste momento. O conselheiro DYEGO 196 

AZEVEDO MAIA destacou outro critério a ser adotado para atuação da Defensoria Pública, o índice 197 

de exclusão social. Bem pontuou que trouxe aos autos um mapa de exclusão social elaborado pelo 198 

Estado do Pará. O relator entende que a proposta atendeu aos dois critérios legais. Outro critério 199 

observado pelo relator diz respeito à atuação descentralizada da Defensoria Pública, nesse ponto 200 

a proposta também contemplou este critério. Por fim, considerando a preliminar vencida, o 201 

relator conselheiro DYEGO AZEVEDO MAIA votou pela aprovação integral da proposta de 202 

Resolução. O conselheiro ALEXANDRE MARTINS BASTOS solicitou esclarecimentos do Diretor do 203 

Interior sobre as defensorias públicas que estão sendo desmembradas pela proposta. O 204 

conselheiro questionou se as defensorias públicas de Baião, Pacajá e Anajás estão sendo extintas 205 

ou apenas não serão declaradas vagas. O Diretor do Interior, David Oliveira Pereira da Silva, 206 

informou que deixarão de existir cargos de defensoria pública em Baião, Pacajá e Anajás, o que 207 

não significa que não haverá atuação de defensor público, tendo em vista a possibilidade de 208 

lotação por meio de designação/acumulação. O conselheiro ALEXANDRE MARTINS BASTOS 209 

pontuou que para haver designação deve existir defensoria correspondente. O conselheiro 210 

entende que seja uma incongruência a ser corrigida, pois concorda que não pode existir um titular 211 

de duas cidades. O Diretor do Interior explicou que na atualidade está acontecendo de um 212 

defensor público estar imobilizando 03 (três) cargos de defensoria. O Diretor destacou que como a 213 

desiganção é uma ato precário, nada impede de designar um defensor público para acumular 214 

nessas localidades. O conselheiro  ALEXANDRE MARTINS BASTOS sugeriu que ao invés de exluir as 215 

defensorias públicas que sejam remanejadas ou que sejam criadas sem as declarar vagas. O 216 

conselheiro apenas manifestou preocupação com a possibilidade de designar membro para local 217 

onde não tem defensoria pública criada. A conselheira JACQUELINE BASTOS LOUREIRO 218 

manifestou-se no sentido de que a Diretoria do Interior deva lutar para que não se fechem 219 

defensorias e priorize municípios onde já teve defensor público. O conselheiro ARTHUR CORREA 220 

DA SILVA NETO acompanhou a mesma preocupação do conselheiro ALEXANDRE MARTINS BASTOS 221 

quanto haver designação para local onde não tem defensoria. O conselheiro sugeriu que nos 222 

estudos de revisão da Lei Complementar contemple-se a ideia de se criar mais cargos. O 223 

conselheiro ARTHUR CORREA DA SILVA NETO parabenizou e manifestou que o voto do conselheiro 224 

DYEGO AZEVEDO MAIA foi memorável na parte do mérito e que, certamente, quando houver 225 

debate no Conselho Superior sobre remoções este voto será estudado e citado. O conselheiro 226 

ADONAI OLIVEIRA BRASIL BATISTA FARIAS solicitou esclarecimentos ao relator sobre o 227 

entendimento manifestado no voto acerca das defensorias agrárias. O relator DYEGO AZEVEDO 228 

MAIA manifestou entendimento que defensorias públicas agrárias não foram contempladas na 229 

proposta por não estarem vinculadas à Diretoria do Interior e sim vinculadas ao Gabinete do 230 

Defensor Público-Geral e tem natureza estadual. O relator compreende a inclusão de defensorias 231 

agrárias na proposta seria uma ingerência indevida de um núcleo em outro. Destacou ainda que as 232 

defensorias agrárias são vinculadas ao Núcleo coordenado pela Defensora Pública Andreia Barreto 233 

sendo assim prudente não ter sido apresentado provimento das defensorias agrárias na proposta. 234 
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EM VOTAÇÃO: não houve divergências acerca da proposta. RESULTADO: À UNANIMIDADE, FOI 235 

APROVADA A PROPOSTA DE RESOLUÇÃO QUE TRANSFORMA DEFENSORIAS PÚBLICAS E AS 236 

DECLARA VAGAS PARA FINS DE REMOÇÃO.  O  Presidente da Associação do Servidores Públicos 237 

da Defensoria Pública (ASDPUB), Alex Soares, parabenizou os conselheiros ALEXANDRE MARTINS 238 

BASTOS e BEATRIZ FERREIRA DOS REIS, bem como parabenizou os conselheiros eleitos. 239 

Parabenizou o Defensor Público-Geral pela recondução ao cargo.  240 

  241 

 2.1.2) PROCESSO CSDP Nº 568/2022 – CSDP (PAE Nº 2022/677095) 242 

ASSUNTO: Questões de Ordem levantadas sobre o 3º Concurso de Remoção para 1ª Defensoria 243 

Pública Criminal de Entrância Especial. 244 

PROPONENTES: ALCIDES ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA / ALIRA CRISTINA DE MENEZES PEREIRA / 245 

TÂNIA DO SOCORRO BANDEIRA DE SOUZA  246 

RELATORA: JACQUELINE BASTOS LOUREIRO 247 

O Processo será analisado na próxima sessão do Conselho Superior. 248 

 249 

2.2) Discussão e deliberação de assuntos de interesse geral da Instituição, de natureza urgente 250 

ou singela, não constantes na pauta, que, a critério do Conselho, comportem deliberação 251 

imediata, independentemente da aplicação das normas regimentais de processamento.  252 

 253 

2.3) Encerramento da Sessão. O Presidente do Conselho Superior agradeceu pela presença de   254 

todos e mandou encerrar, às 17h50, a presente ATA que foi lavrada por mim, Wagner Romulo 255 

Pinho de Souza, Secretário Executivo do Conselho Superior, que após lida e aprovada, vai assinada 256 

pelos (as) Excelentíssimos (as) Membros (as) Natos (as) e demais Conselheiros (as) do Egrégio 257 

Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Pará. 258 

 259 

JOÃO PAULO CARNEIRO GONÇALVES LEDO 260 

Presidente do Conselho Superior 261 

Defensor Público-Geral 262 

Membro Nato 263 

 264 

MÔNICA PALHETA FURTADO BELÉM DIAS 265 

Subdefensora Pública-Geral 266 

Membra Nata 267 

 268 

CESAR AUGUSTO ASSAD 269 

Corregedor-Geral 270 

Membro Nato  271 

 272 

NORMA MIRANDA BARBOSA 273 

Ouvidora-Geral 274 

Membra Nata 275 

 276 

ALEXANDRE MARTINS BASTOS 277 

Membro Titular 278 

 279 

MARIA DE BELÉM BATISTA PEREIRA  280 

Membra Titular 281 
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 282 

DYEGO AZEVEDO MAIA  283 
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