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GABINETE DA GOVERNADORA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 

 
 

 
ESTADO DO PARÁ 

DEFENSORIA PÚBLICA 
 

       INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/08-DP/GAB DE 29 DE JULHO DE 2008 

O Defensor Público Geral do Estado, no uso das atribuições que lhe confere o art. 
8°, inciso I, IV e VIII da Lei Complementar n° 054, de 07 de fevereiro de 2006. 

CONSIDERANDO a informação constante no Memorando nº 074/08 de 17 de julho 
de 2008 da Gerência de Gestão de Pessoas no sentido de que as inúmeras 
solicitações de transferências/interrupção de férias e licenças prêmios acarretam 
grandes transtornos como inconsistências no sistema ERGON/SEAD, além de 
custos para esta Instituição com a republicação de atos, dentre outros;   

CONSIDERANDO a necessidade de assegurar o efetivo cumprimento do princípio 
constitucional do funcionamento da Defensoria Pública, de modo a manter 
permanente disponibilidade e excelência na prestação da assistência jurídica 
integral em todo o Estado, em favor dos legalmente necessitados. 
 
CONSIDERANDO que a Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994 determina em seu 
art. 74, § 2º que as férias somente são interrompidas por motivo de calamidade 
pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral, ou por 
motivo de superior interesse público; podendo ser acumuladas, pelo prazo 
máximo de dois anos consecutivos. 

RESOLVE: 

Art. 1º As férias e licenças prêmios concedidas aos membros e servidores desta 
Instituição, devidamente publicadas no Diário Oficial do Estado, somente serão 
transferidas ou interrompidas por motivo de calamidade pública, comoção interna, 
convocação para júri, serviço militar ou eleitoral, ou por motivo de superior 
interesse público nos termos do art. 74, § 2º da lei nº 5.810/94, a critério do 
Defensor Público Geral.  



Art. 2º Cabe aos Coordenadores de Núcleos e Diretores desta instituição a 
solicitação de transferência ou interrupção de férias/licenças prêmio já concedidas 
e publicadas, justificando, fundamentadamente, o motivo de superior interesse 
público, encaminhando ao Defensor Público Geral, que decidirá a respeito. 

Art. 3º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
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