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DEFENSORIA PÚBLICA 
GABINETE DA DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL 

 
PORTARIA Nº 192/2020-GAB/DPG, DE 15 DE JULHO DE 2020. 

(Alterada pela Portaria Nº 302/2020-GAB/DPG, de 27 de novembro de 2020, publicada no 
D.O.E. Nº 34.421, de 30 de novembro de 2020). 

Cria o Grupo de Trabalho para 
instituir e agilizar o procedimento de 
instrução e acelerar a conclusão dos 
processos de versem sobre a 
concessão de aposentadorias. 

O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições que 
lhe confere o art. 8°, VIII e IV, da Lei Complementar n° 54, de 7 de fevereiro de 2006; 
considerando a necessidade da Defensoria Pública do Estado do Pará em observar e zelar 
pelo limite prudencial de gasto com pessoal ativo, objetivando-se assim a diminuição do 
comprometimento orçamentário e financeiro da Defensoria Pública do Estado com gasto de 
pessoal, considerando os processos que versem sobre aposentadorias já em tramite sem a 
devida conclusão, considerando os diversos afastamentos continuados para aguardar 
aposentadorias sem a ocorrência do ato concessivo.  resolve: 

Art. 1º Instituir Grupo de Trabalho para estabelecer diretrizes e agilizar os procedimentos de 
instrução processual, priorizando a condução e conclusão dos processos de versem sobre a 
concessão de aposentadorias, em tudo observadas as legislações que regulam o Direito 
Administrativo e Previdenciário. 

Art. 2º Designar, sem prejuízo de suas atribuições administrativas ordinárias, os servidores 
abaixo relacionados para compor o Grupo de Trabalho de que trata esta Portaria: 

I – Anderson Ronyere Silveira Barbosa, mat. nº 57196091/5, que o coordenará; 

II – Lorena Dahas Jorge de Souza, mat. nº 55589089/3; 

III – Mariana Sthel Francisqueto, mat. nº 57201223/1;  

IV – Bianca do Socorro Mota Palheta, mat. nº 54195650/7; 

V – Paulo Tarcísio da Silva Reis, mat. nº 5898366/1; 

VI - Edgar Moreira Alamar, mat. nº 55588692/1. (NR) 

Parágrafo único. Os membros acima discriminados se reunirão, quando necessário, de 
maneira presencial ou virtual a critério do Coordenador, podendo requerer, previamente, a 
disponibilização da sala de reuniões nas dependências do Gabinete da Defensoria Pública-
Geral. 

Art. 3º O Grupo de Trabalho atuará de forma estratégica e coletivamente observando as 
metas estabelecidas nos parágrafos abaixo, cabendo ao Coordenador do Grupo de Trabalho, 
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ao final de cada prazo estabelecido, submeter relatórios parciais ao Defensor Público-Geral, 
da seguinte maneira: 

I – ao final dos 30 (trinta) primeiros dias de trabalho será apresentado ao Defensor Público 
Geral, relatório parcial indicativo quanto ao levantamento quantitativo e o histórico de 
movimentação de todos os processos que já se encontrem protocolados no âmbito da 
Defensoria Pública do Estado do Pará e/ou já tenham sido remetidos ao Instituto de Gestão 
Previdenciária do Estado do Pará, até a data de criação do grupo de Trabalho. 

II – ao final dos 60 (sessenta) dias de trabalho será apresentado ao Defensor Público Geral, 
relatório parcial indicativo quanto ao levantamento quantitativo e o histórico quanto à 
tramitação e descrição da situação processual dos respectivos processos no âmbito do 
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, encaminhados àquela autarquia 
previdenciária antes e após a criação do Grupo de Trabalho.   

III – até o dia 31 de dezembro de 2020 será realizada reunião do Grupo de Trabalho com o 
Defensor Público Geral e sua equipe de gabinete, apresentando ao mesmo o relatório final 
quanto ao número alcançado de aposentadorias finalizadas pelo instituto de Gestão 
Previdenciária do Estado do Pará, discriminando os processos e os respectivos interessados 
no mesmo, a fim de subsidiar a análise e o levantamento do correspondente percentual 
orçamentário e financeiro liberado na rubrica de gastos com pessoal ativo da Defensoria 
Pública do Estado do Pará. (NR) 

Art. 4º A participação no Grupo de Trabalho a que se refere esta Portaria não será 
remunerada a nenhum título, constituindo serviço público relevante prestado à Defensoria 
Pública do Estado do Pará. 

Art. 5º É conferido ao Grupo de Trabalho prioridade no uso de espaços no âmbito da 
Defensoria Pública, poder de requerimento de documentação e requisição de servidores dos 
setores vinculados para atuar de forma extraordinária nas atividades do Grupo de Trabalho, 
prioridade no uso da estrutura administrativa necessária ao bom andamento dos trabalhos do 
Grupo de Trabalho.   

Art. 6º O presente Grupo de Trabalho é vinculado diretamente ao Gabinete do Defensor 
Público Geral, devendo priorizar em tudo os processos que versem sobre aposentadorias.  

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 
JOÃO PAULO CARNEIRO GONÇALVES LEDO 

Defensor Público-Geral do Estado do Pará 


