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 2 

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

do 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, 8 

EDGAR MOREIRA ALAMAR, , os Conselheiros eleitos: ALEXANDRE MARTINS BASTOS, MARIA DE 9 

BELÉM BATISTA PEREIRA, DYEGO AZEVEDO MAIA, ARTHUR CORREA DA SILVA NETO, JACQUELINE 10 

BASTOS LOUREIRO, BEATRIZ FERREIRA DOS REIS e  LUIS MARCELO MACEDO DE SOUZA; e o 11 

presidente da ADPEP, MARCUS VINÍCIUS CAMPOS DA SILVEIRA FRANCO, para realização da 251ª 12 

Sessão Ordinária do Conselho Superior da Defensoria Pública do Pará. 13 

 14 

1 – EXPEDIENTE: 15 

 16 

1.1) Abertura da sessão, conferência de quórum e instalação da reunião: Ausente a Ouvidora-17 

Geral, NORMA MIRANDA BARBOSA. Justificada a ausência do conselheiro ADONAI OLIVEIRA 18 

BRASIL BATISTA FARIAS por motivo de gozo de licença prêmio. Verificada a existência de quórum, 19 

a sessão foi aberta pelo presidente do Conselho Superior e Defensor Público-Geral, JOÃO PAULO 20 

CARNEIRO GONÇALVES LEDO.  21 

 22 

1.2) Leitura, aprovação e assinatura da ata da reunião anterior, caso esta providência ainda não 23 

tenha sido tomada. Aprovada a ata da 250ª Sessão Ordinária. 24 

 25 

1.3) Comunicações da Presidente e dos Conselheiros. 26 

Não houve. 27 

 28 

1.4) Relato do Secretário-Executivo sobre as providências tomadas para o cumprimento das 29 

deliberações da sessão anterior e outros informes: Não houve. 30 

 31 

1.5) Distribuição de novos expedientes e redistribuição:   32 

 33 

1.5.1) PROCESSO CSDP Nº 592/2022 – CSDP (PAE Nº 2022/1463012) 34 

ASSUNTO: Requerimento de afastamento de curta duração para elaboração de tese de 35 

doutoramento. 36 

PROPONENTE: JOSÉ ANIJAR FRAGOSO REI 37 

RELATOR: ADONAI OLIVEIRA BRASIL BATISTA FARIAS 38 

 39 

2 – ORDEM DO DIA: 40 

 41 

2.1) Discussão e deliberação das matérias constantes na pauta: 42 

 43 

2.1.1) PROCESSO CSDP Nº 586/2022 – CSDP (PAE Nº 2022/1289569) 44 

ASSUNTO: Proposta de Resolução que regulamenta o Estágio Probatório dos(as) membros(as) da 45 

Carreira da Defensoria Pública do Estado do Pará; cria a Comissão Especial de Acompanhamento 46 

do Estágio Probatório e dá outras providências. 47 

PROPONENTE: EDGAR MOREIRA ALAMAR - CORREGEDOR-GERAL / DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL 48 
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RELATORA: MONICA PALHETA FURTADO BELÉM DIAS 49 

A relatora apresentou voto por escrito a  favor da aprovação integral da proposta de Resolução. O 50 

proponente, Corregedor-Geral EDGAR MOREIRA ALAMAR, fez uma explanação dos pontos mais 51 

relevantes da proposta de Resolução que substitui a norma em vigor. O proponente destacou uma 52 

inovação no Art. 2º da proposta de Resolução, onde os requisitos de preenchimento necessários 53 

para confirmação na carreira passarão a ser todos conceituados, a fim de que o avaliador possa ter 54 

um norte. O proponente destacou a alteração no art. 4º, o qual trata de extensão do período de 55 

atuação de membros da comissão avaliadora de estágio probatório (CEAEP), Ainda no art. 4º, o 56 

Corregedor-geral apontou que o §8º trata da possibilidade de pagamento de gratificação de 57 

atividade especial aos membros titulares da CEAEP. Outro ponto importante consta no art. 5º da 58 

proposta, onde os membros titulares da CEAEP também auxiliarão o(a) Corregedor(a)-Geral da 59 

Defensoria Pública na realização de inspeções e correições, ordinárias ou extraordinárias, sem 60 

prejuízo das suas atribuições normais. Por fim, no art. 9º da minuta de Resolução, o proponente 61 

destacou a alteração da periodicidade da avaliação, sendo agora feita semestralmente. O 62 

conselheiro ARTHUR CORREA DA SILVA NETO apresentou a seguinte dúvida: se os avaliadores 63 

também farão o relatório da correição. O Corregedor-Geral, EDGAR MOREIRA ALAMAR, respondeu 64 

no sentido de que estes avaliadores poderão ajudar o corregedor-geral na realização das 65 

correições. O Corregedor enfatizou que os avaliadores auxiliares otimizariam o trabalho da 66 

corregedoria-geral. Também destacou que não irá trabalhar com defensores auxiliares na 67 

corregedoria, pois entende que ao se retirar um defensor público da atividade fim acarretaria em 68 

sobrecarga dos trabalhos em algum núcleo ou regional. O conselheiro ALEXANDRE MARTINS 69 

BASTOS entende ser necessária a expedição de ato específico nomeando os avaliadores para 70 

atuarem como auxiliares em correições. O conselheiro também manifestou preocupação com o 71 

conceito de idoneidade moral constante no §1º do art. 2º da proposta. O conselheiro ALEXANDRE 72 

MARTINS BASTOS tem o entendimento que a idoneidade moral é quebrada com algo mais grave e 73 

que uma simples denúncia advinda de perseguição política, desavenças com magistrados, 74 

promotores ou recusa de assistidos não são suficientes para se quebrar a idoneidade moral. O 75 

conselheiro manifestou-se preocupado com a restrição do alcance da idoneidade, sendo este um 76 

conceito abstrato. A conselheira MARIA DE BELÉM BATISTA PEREIRA também mencionou a 77 

necessidade de expedição de portaria para que os avaliadores sirvam como auxiliares da 78 

corregedoria. O corregedor-geral informou que serão expedidas as portarias, porém necessita que 79 

a Resolução seja aprovada. O conselheiro DYEGO AZEVEDO MAIA manifestou preocupação com o 80 

estabelecimento de pagamento aos membros da CEAEP, haja vista que a iniciativa da Resolução 81 

partiu da corregedoria-geral, e como a proposta envolve pagamento, a iniciativa deveria provir da 82 

Defensoria Pública-Geral. O proponente destacou que este pagamento será feito nos termos da 83 

Resolução CSPD Nº 284, de 16 de novembro de 2021, onde quem confere o pagamento de 84 

gratificação de atividade especial é o Defensor Público-Geral. Com relação ao destacado pelo 85 

Conselheiro ALEXANDRE MARTINS BASTOS acerca da idoneidade moral sugeriu-se que a 86 

idoneidade moral será aferida de acordo com o caso concreto. EM VOTAÇÃO: Não houve 87 

divergências. RESULTADO: À UNANIMIDADE, FOI APROVADA A PROPOSTA DE RESOLUÇÃO QUE  88 

REGULAMENTA O ESTÁGIO PROBATÓRIO DOS(AS) MEMBROS(AS) DA CARREIRA DA DEFENSORIA 89 

PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ; CRIA A COMISSÃO ESPECIAL DE ACOMPANHAMENTO DO 90 

ESTÁGIO PROBATÓRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA E 91 

ALTERAÇÃO FEITA EM SESSÃO. Foi feita a inversão da pauta para apreciação da matéria singela 92 

que trata da inclusão de dispositivo que esclarece matéria administrativa dentro dos ditames 93 

estabelecidos pela Resolução CSDP nº 327/2022 (PAE nº 2022/1283530). 94 

 95 

2.1.2) PROCESSO CSDP Nº 563/2022 – CSDP (PAEs Nº 2022/172104 e 2022/172127) 96 
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ASSUNTO: Consulta referente a requerimento de redução de jornada de trabalho em virtude de 97 

filho menor de idade com deficiência. 98 

INTERESSADOS: JANICE COSTA DA SILVA E EDERNILSON DO NASCIMENTO BARROSO. 99 

RELATORA: BEATRIZ FERREIRA DOS REIS. 100 

A relatora do processo, fundamentada pelo princípio da legalidade e postulado do melhor 101 

interesse da criança, votou pela redução em 50% (cinquenta por cento) da jornada a apenas um 102 

dos interessados, na forma de condição especial de trabalho, para liberar o agente que for 103 

responsável pela criança. O presidente questionou se a criança passou pela perícia do Estado. A 104 

relatora informou que a criança já é acompanhada por uma equipe multidisciplinar. A relatora 105 

pontuou que um dos questionamentos feitos pelos requerentes refere-se à legitimidade de 106 

avaliação da equipe multidisciplinar que acompanha o desenvolvimento da criança. O presidente 107 

destacou que pela Lei nº 9.313/21, que alterou a Lei nº 5.810/94, há necessidade da passagem 108 

pela junta oficial multiprofissional do Estado. O presidente entende que o mais adequado seria 109 

suspender o julgamento para que a criança passe pela avaliação da junta. O conselheiro EDGAR 110 

MOREIRA ALAMAR perguntou se os requerentes juntaram as documentações elencadas na 111 

Resolução nº 220/18. O presidente respondeu negativamente. O conselheiro EDGAR MOREIRA 112 

ALAMAR entende necessária a juntada das documentações a fim de que o conselho possa decidir 113 

dentro da legalidade, haja vista que a decisão poderá ser aplicada em outros casos. O presidente 114 

solicitou que seja juntado aos autos o processo que tratou do afastamento da Defensora Pública 115 

Clarice Otoni. O Presidente solicitou diligências no sentido de que a criança possa ser 116 

encaminhada à junta oficial do Estado. O conselheiro ARTHUR CORREA DA SILVA NETO manifestou 117 

concordância com as diligências propostas e questionou acerca do conceito utilizado pela relatora 118 

referente à jornada de trabalho, pois os defensores públicos são considerados, em tese, agentes 119 

políticos. A relatora respondeu que levou em consideração o expediente cumprido pelos 120 

servidores públicos, de 08h às 14h. A relatora explicou que o pedido da interessada é que seja 121 

concedido horário especial dentro desse período de horário, pois a interessada alega que a criança 122 

não tem condições de fazer terapias pela parte da tarde. A relatora BEATRIZ FERREIRA DOS REIS 123 

ressaltou que oportunizar o horário especial em apenas 01 (uma) hora, tal qual está na lei, seria 124 

inviável até para o deslocamento da criança para o tratamento. Por conta da inviabilidade advinda 125 

da concessão de apenas 01 (uma) hora, a relatora avocou o postulado do melhor interesse da 126 

criança ao entender que caberia redução da jornada em 50% (cinquenta por cento). O presidente 127 

manteve o entendimento de que a criança deve passar pela junta oficial do Estado. A relatora 128 

também entende que a criança deva passar pela perícia e que, inclusive, o relatório produzido pela 129 

equipe multidisciplinar pode auxiliar a junta oficial. A conselheira JACQUELINE BASTOS LOUREIRO 130 

sugeriu que se tenha uma norma abrangente e que os coordenadores diante de cada situação 131 

possam fazer a própria análise com relação à concessão de horário especial. O presidente explicou 132 

que trata-se de redução de jornada e que essa redução já será em comum acordo com a 133 

respectiva coordenação. O conselheiro ALEXANDRE MARTINS BASTOS enfatizou seu entendimento 134 

da inconstitucionalidade da lei estadual, pois existe confrontos com a convenção internacional o 135 

estatuto da pessoa com deficiência. O conselheiro sugeriu a possibilidade de discussão para 136 

legislar sobre o assunto, pois a Resolução vigente da Defensoria  foi derrogada pela lei estadual, e 137 

que essa lei estadual é muito prejudicial aos interesses da pessoa com deficiência. O conselheiro 138 

ALEXANDRE MARTINS BASTOS tem a opinião de que a perícia não vai definir a deficiência e sugere 139 

que o laudo deveria especificar quais as necessidades da criança, se há a necessidade da mãe 140 

participar em tempo integral da terapia e quais são os dias da terapia. O conselheiro ressaltou que 141 

os interessados não atenderam as solicitações para encaminhar os documentos para responder os 142 

pleitos colocados em despacho. O conselheiro votou pela liberação de 02 (dois) dias a apenas um 143 

dos interessados em função da vedação legal. O conselheiro entende que os interessados 144 
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juntaram documentos que já comprovaram a deficiência e que não há a necessidade de ida à junta 145 

oficial, senão para demonstrar a necessidade do acompanhamento.  O presidente fez um resumo 146 

do que já está considerado decidido: 1) Que a redução de jornada de trabalho é um direito 147 

subjetivo por um dos requerentes. 2) Obrigatoriedade da avaliação da pessoa com deficiência por 148 

junta multidisciplinar nos termos da lei. 3) Impossibilidade de concessão de horário especial a mais 149 

de um agente público responsável pela mesma criança. O presidente determinou que o processo 150 

seja baixado em diligências para: 1) Extrato do decidido no processo da Defensora Pública 151 

Clarice Otoni. 2) Intimar os requerentes para que juntem os documentos descritos na Resolução 152 

220/2018, especialmente quanto ao dia, local e horário do tratamento. 3) indicação de qual dos 153 

dois requerentes terá a redução da jornada de trabalho.     154 

 155 

2.1.3) PROCESSO CSDP Nº 585/2022 – CSDP (PAE Nº 2022/1275602) 156 

ASSUNTO: Requerimento de afastamento de curta duração para elaboração de dissertação de 157 

mestrado.  158 

PROPONENTE: DEFENSOR PÚBLICO DANIEL SABBAG 159 

RELATOR: LUIS MARCELO MACEDO DE SOUZA 160 

O relator do processo fez a leitura do seu voto pela aprovação do afastamento. Não houve 161 

divergências acerca do voto do relator. RESULTADO: À UNANIMIDADE, FOI APROVADO O  162 

REQUERIMENTO DE AFASTAMENTO DE CURTA DURAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE DISSERTAÇÃO 163 

DE MESTRADO REQUERIDO PELO DEFENSOR PÚBLICO DANIEL SABBAG. 164 

 165 

2.2) Discussão e deliberação de assuntos de interesse geral da Instituição, de natureza urgente 166 

ou singela, não constantes na pauta, que, a critério do Conselho, comportem deliberação 167 

imediata, independentemente da aplicação das normas regimentais de processamento.  168 

 169 

2.2.1) Inclusão de dispositivo que esclarece matéria administrativa dentro dos ditames 170 

estabelecidos pela Resolução CSDP nº 327/2022 (PAE nº 2022/1283530). 171 

Ressalta-se que a proposta de inclusão de dispositivo consta no processo de solicitação de 172 

afastamento anterior às férias subscrito pela defensora Paula Michelly Mello de Brito. Ressalte-se 173 

que o pedido foi negado pela Coordenação do NUDECON e que foi feita interposição de recurso 174 

dentro dos mesmos autos.  O presidente concedeu a palavra à Defensora Paula Michelly Mello de 175 

Brito para relato do caso. A defensora pública informou que solicitou sua exclusão da pauta de 176 

atendimentos e distribuição de processos anterior ao gozo de seu segundo período de férias, 177 

19/10/2022 a 07/11/2022, o que foi negado pela sua coordenação imediata sob o argumento de 178 

que essa exclusão só pode ser feita uma única vez por afastamento. A coordenação imediata 179 

entende que nos fracionamentos de férias o membro não tem direito ao benefício dobrado, 180 

podendo assim optar por um dos períodos ou parcelar os dias de afastamento. A Defensora 181 

Pública Paula Michelly informou que interpôs recurso contra a decisão. Em seu recurso a 182 

defensora alegou que na legislação atual não há regulamentação sobre o período em 183 

fracionamento de férias, bem como alegou que a autoridade que negou o benefício não tem 184 

atribuição para deliberar sobre o direito. A defensora destacou o precedente do ano de 2021, 185 

onde fracionou suas férias e gozou do benefício em ambos os períodos de férias. Ainda em sua 186 

manifestação, a defensora Paula Michelly entende que a proposta de alteração de dispositivo para 187 

sanar a omissão nos casos de parcelamento de férias não deve ser aplicada ao seu caso, ante à 188 

previsão do Art. 4º, Inc. XIII, da Lei n° 8.972/20. A defensora destacou que negar o direito do 189 

benefício ao defensor público, que se vincula à pasta de assistidos e aos autos judiciais, com 190 

prazos e curso durante os afastamentos, é submetê-lo a trabalho durante suas férias ou evidente 191 

perda de prazos, o que prejudicaria os assistidos. A defensora entende que teve seu direito 192 
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violado, pois foi levada a atuar até o dia anterior ao início do seu 2º período de férias. Por fim, a 193 

defensora reiterou o pedido de concessão de 05 (cinco) dias em razão da omissão legal à época 194 

dos fatos, bem como que às situações pretéritas deve-se deliberar sobre a inocorrência de 195 

nenhum prejuízo funcional ao defensor, tendo em vista a ausência e detalhamento quanto à 196 

divisão de férias na norma. O conselheiro EDGAR MOREIRA ALAMAR perguntou à Defensora 197 

Pública Paula MIchelly quanto tempo ela gozou em seu 1º período de férias. A defensora 198 

respondeu que gozou 05 (cinco) dias e que não foi comunicada que não tinha direito ao benefício 199 

no segundo período de férias. A defensora acreditava que teria esse direito haja visto o 200 

precedente do ano de 2021 e que só foi informada que não teria o direito dias antes das férias. 201 

Registre-se a presença da Diretora Metropolitana, Luciana Bringel, a qual foi dada a palavra. A 202 

Diretora Metropolitana argumentou que a defensora Paula Michelly gozou os 05 (cinco) dias, 203 

tendo assim conhecimento dos termos da Resolução. A Diretora compreende que, como regra, 204 

férias corresponde ao período de 30 (trinta) dias e que o parcelamento é uma exceção concedida 205 

administrativamente. O conselheiro ARTHUR CORREA DA SILVA NETO manifestou-se no sentido de 206 

que quando foi editada a resolução pensou-se pelo prisma de apenas 01 (um) período de férias, 207 

ocorre que existe uma Instrução Normativa que permite o parcelamento das férias. O conselheiro 208 

compreende que existe a possibiliade de se acatar o pleito da Defensora Pública Paula Michelly, 209 

tendo em vista que o coordenador e a Defensora Pública têm interpretações da norma que podem 210 

ser consideradas corretas. O Conselheiro enfatizou que a Defensora Pública fez os requerimentos 211 

apropriados para ter uma resposta definitiva do seu caso. Ainda em sua manifestação, o 212 

conselheiro acredita que a manifestação da Diretora Metropolitana é um reconhecimento de que 213 

a Resolução precisa ser adaptada a essa lógica de parcelamento das férias. O conselheiro ARTHUR 214 

CORREA DA SILVA NETO manifestou entendimento de que o prazo para não distribuição de 215 

processos deve acontecer nos dois períodos, pois esse prazo foi pensado para que o defensor 216 

público possa sair de férias sem ter prazos processuais tramitando. Por fim, O conselheiro 217 

conselheiro ARTHUR CORREA DA SILVA NETO, no mérito, compreende e sugere que se o Defensor 218 

pedir 30 (trinta) dias de férias sem o desmebramento este fará jus a 05 (cinco) dias de 219 

afastamento, já o Defensor que optar pelo desmembramento fará jus a 03 (três) dias no 1º 220 

período e 03 (três) dias no 2º período. O conselheiro sugeriu que, diante da inexistência da 221 

alteração, as situações que estavam na zona cinzenta não gerem responsabilização ao Defensor 222 

Público. O presidente, JOÃO PAULO CARNEIRO GONÇALVES LEDO, manifestou-se no sentido de 223 

acolher a proposta da Diretora Metropolitana de 03 (três) e 02 (dois) dias. O conselheiro DYEGO 224 

AZEVEDO MAIA, com relação ao caso concreto entende que a Resolução vigente versa que os 225 

casos omissos serão decididos pelo Defensor Público-Geral e não pelo Conselho Superior. O 226 

presidente informou que o caso concreto está apenas sendo alvo de consulta pelo Conselho, não 227 

sendo vinculante sua decisão. O conselheiro DYEGO AZEVEDO MAIA acatou a proposta da Diretora 228 

Metropolitana, desde que com efeitos prospectivos. O presidente sugeriu a seguinte redação à 229 

proposta: “O beneficiário poderá parcelar o benefício de que trata o caput em dois períodos, 230 

sendo um de 03 (três) dias e outro de 02 (dois) dias”. O conselheiro DYEGO AZEVEDO MAIA 231 

acompanhou a proposta de 03 (três) e 02 (dois) dias. A conselheira BEATRIZ FERREIRA DOS REIS 232 

acolheu a proposta da Diretoria Metropolitana de parcelamento, porém com a previsão de regra 233 

de transição para casos similares ao da Defensora Pública Paula Michelly. O conselheiro 234 

ALEXANDRE MARTINS BASTOS manifestou-se no sentido de que o conselho não deve conhecer o 235 

pedido da Defensora. O conselheiro sugeriu que a alteração proposta pela Diretoria Metropolitana 236 

seja autuada e distribuída na forma regimental e, até que o conselho aprove nova 237 

regulamentação, os casos omissos serão decididos pelo Defensor Público-Geral conforme 238 

Resolução em vigor. O presidente defendeu que a matéria pode ser considerada singela. O 239 

conselheiro ALEXANDRE MARTINS BASTOS, caso não acatada sua proposta, acompanha o 240 
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entendimento do conselheiro ARTHUR CORREA DA SILVA NETO. O conselheiro EDGAR MOREIRA 241 

ALAMAR manifestou-se no sentido da perda do objeto do pedido da Defensora Pública Paula 242 

Michelly. Com relação a proposta de Resolução, o conselheiro entende ser matéria singela e 243 

acompanha o parcelamento em 03 (três) e 02 (dois) dias. O conselheiro EDGAR MOREIRA ALAMAR 244 

entende que não há necessidade de regra de transição. O conselheiro LUIS MARCELO MACEDO DE 245 

SOUZA suscitou Questão de Ordem para que se respeita a ordem de manifestações a fim de se 246 

evitar tulmutos em sessão. O conselheiro defende o respeito ao direiro adquirido. Com relação à 247 

necessidade de regra de transição, o conselheiro entende que isso estenderia demais um direito 248 

não previsto. O conselheiro LUIS MARCELO MACEDO DE SOUZA propôs, como uma regra de 249 

transição, que os defensores que já gozaram os 05(cinco) dias, a partir de agora, tirem apenas 02 250 

(dois) dias até o final do ano. O conselheiro acompanha a proposta de parcelamento em 03 (três) e 251 

02 (dois) dias. O presidente determinou que conste em ata a seguinte regra: Os defensores 252 

públicos que já gozaram o primeiro período e possuem segundo período em aberto até o fim do 253 

ano, como regra de transição, fica o direito do benefício de não receber processos em 02 (dois) 254 

dias anteriores ao afastamento. O presidente da ADPEP, MARCUS VINÍCIUS CAMPOS DA SILVEIRA 255 

FRANCO, defende a necessidade de uma regra de transição, haja vista que a resolução foi omissa 256 

no sentido do benefício nos casos de parcelamento de férias. O presidente da ADPEP sugeriu que 257 

os defensores públicos que já gozaram os 05 (cinco) dias, agora possam gozar mais 03 (três) dias 258 

para compensar a surpresa com a mudança da regra. Ainda em sua manifestação, o presidente da 259 

ADPEP sugeriu que nos casos de interrupção das férias por necessidade de serviço, os defensores 260 

públicos fariam jus a 03 (três) dias de afastamento. O conselheiro ARTHUR CORREA DA SILVA 261 

NETO entende que o benefício nos casos de interrupção de férias, conforme proposto pelo 262 

presidente da ADPEP, deve constar na Resolução. O presidente do Conselho Superior respondeu 263 

que essa questão foge do objeto a ser tratado. A conselheira JAQUELINE BASTOS LOUREIRO votou 264 

parcelamento em 03 (três) e 02 (dois) dias. No caso específico da Defensora Pública Paula 265 

Michelly, o presidente do Conselho Superior, na condição de Defensor Público-Geral, oportunizou 266 

o prazo de 10 (dez) dias úteis para que a Defensora Pública apresente requerimento com 267 

comprovantes que trabalhou nos seus dias de férias a fim de que estes dias trabalhados sejam 268 

restituídos. RESULTADO: POR 8 X 2, FOI APROVADO O PARCELAMENTO EM 03 (TRÊS) E 02 (DOIS) 269 

DIAS DO PERÍODO DE QUE TRATA O CAPUT DO ART 1º DA RESOLUÇÃO CSDP Nº 327/2022, 270 

CONFORME PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA DIRETORIA METROPOLITANA.    271 

            272 

2.2.2) Proposta de resolução Destitui a Comissão Especial para organização, acompanhamento e 273 

fiscalização do V Concurso Público para provimento de vagas no cargo de Defensor Público 274 

Substituto. (PAE nº 2022/1489390) 275 

Não houve divergências acerca da proposta. RESULTADO: À UNANIMIDADE, FOI APROVADA A 276 

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DESTITUI A COMISSÃO ESPECIAL PARA ORGANIZAÇÃO, 277 

ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO V CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS 278 

NO CARGO DE DEFENSOR PÚBLICO SUBSTITUTO. 279 

 280 

2.3) Encerramento da Sessão. O Presidente do Conselho Superior agradeceu pela presença de   281 

todos e mandou encerrar, às 16h46, a presente ATA que foi lavrada por mim, Wagner Romulo 282 

Pinho de Souza, Secretário Executivo do Conselho Superior, que após lida e aprovada, vai assinada 283 

pelos (as) Excelentíssimos (as) Membros (as) Natos (as) e demais Conselheiros (as) do Egrégio 284 

Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Pará. 285 

 286 

JOÃO PAULO CARNEIRO GONÇALVES LEDO 287 

Presidente do Conselho Superior 288 
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