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Aos dois dias do mês de outubro de dois mil e vinte, às 15h15, 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 do Conselho Superior da 7 

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

GONÇALVES LEDO, a Subdefensora Pública-Geral, MÔNICA PALHETA FURTADO 9 

BELÉM DIAS, o Corregedor Geral, CESAR AUGUSTO ASSAD; os Conselheiros eleitos: 10 

CARLOS DOS SANTOS SOUSA, ANTÔNIO CARLOS DE ANDRADE MONTEIRO, 11 

BRUNO BRAGA CAVALCANTE, ALEXANDRE MARTINS BASTOS, JULIANA 12 

ANDRÉA OLIVEIRA, DOMINGOS LOPES PEREIRA, RENAN FRANÇA CHERMONT 13 

RODRIGUES e BEATRIZ FERREIRA DOS REIS; e o Representante da ADPEP, MARCUS 14 

VINÍCIUS CAMPOS DA SILVEIRA FRANCO, para realização da 79ª Sessão Extraordinária, 15 

tendo como pauta o Processo 496/2020-CSDP, o qual versa sobre o Anteprojeto de Lei que 16 

trata da modernização da estrutura da Defensoria Pública do Estado do Pará. Justificada a 17 

ausência da Ouvidora-Geral NORMA MIRANDA BARBOSA. Verificada a existência de 18 

quórum, a sessão foi instalada pelo Defensor Público Geral e Presidente do Conselho. O 19 

presidente do Conselho informou sobre o acordo realizado com a Procuradoria Geral do Estado 20 

do Pará (PGE) para nomeação de 14 (quatorze) Defensores Públicos, acordo esse que será 21 

encaminhado ao Ministério Público do Estado do Pará e ao Poder Judiciário para homologação. 22 

Em seguida, o presidente passou a tratar do tema pauta da sessão, enfatizando a 23 

disponibilização do Projeto no sítio institucional, bem como o grande envolvimento por parte 24 

dos membros da instituição, por meio de debates e envio de sugestões atinentes ao Projeto de 25 

lei. O Presidente informou que, pela magnitude do tema, decidiu remeter o Projeto de Lei ao 26 

Conselho Superior para emissão de parecer opinativo. Mencionou que a desvinculação do 27 

espaço geográfico com o cargo ocupado, transformação de entrância para classes, permitirá a 28 

progressão funcional da carreira para os defensores públicos. O presidente então passou a 29 

palavra ao representante da Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Estado do 30 

Pará - ADPEP, MARCUS VINÍCIUS CAMPOS DA SILVEIRA FRANCO, o qual destacou 31 

que vários canais de participação foram abertos. Manifestou satisfação pela participação ativa 32 

na construção do Projeto de Lei. Informou que a Ouvidora-Geral realizou reunião com a 33 

sociedade civil, trazendo pleitos e colaborações ao projeto. Destacou a importância da abertura 34 

de diversos canais de comunicação, oportunizando a possiblidade de participação, discussões e 35 

troca de ideias. Mencionou a reunião realizada na ADPEP. Como integrante do grupo de 36 

trabalho do Estudo e Revisão da Lei nº 54/2006, ressaltou que o Projeto de Lei foi trabalhado 37 

de forma estratégica, para que se possa melhorar a instituição Defensoria Pública, fortalecer as 38 

prerrogativas dos Defensores Públicos e melhorar a assistência jurídica aos necessitados, sem 39 

ferir a Lei Complementar que impede a criação de despesas. Por fim, elogiou a possibilidade de 40 

participação de todos na construção do projeto. O presidente concedeu a palavra ao Presidente 41 

do Grupo de Trabalho do Estudo e Revisão da Lei nº 054/2006 e conselheiro BRUNO BRAGA 42 

CAVALCANTE, o qual mencionou a importância do feito realizado pelo Grupo de Trabalho. 43 

Destacou a ampla participação de defensores públicos. Salientou que todas as sugestões 44 

encaminhadas foram avaliadas pelo grupo de trabalho, o qual dará resposta às sugestões que 45 

foram acatadas, bem como àquelas que no momento não puderam ser acatadas. Frisou que 46 

algumas propostas não puderam ser aproveitadas por impedimentos legais, tendo em vista 47 

tratarem de questões financeiras ou que exijam restruturação administrativa. Ainda em sua 48 
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explanação, o conselheiro BRUNO BRAGA CAVALCANTE destacou que o anteprojeto tem 49 

foco em prioridades como: as atribuições dos defensores públicos, atribuições do Conselho 50 

Superior e da Defensoria Pública Geral, detalhando aspectos importantes de sua autonomia 51 

administrativa e financeira, aproveitando os pontos positivos observados nos estudos de 52 

legislações de outras Defensorias Públicas e órgãos do sistema de justiça, bem como nos 53 

diálogos com defensores públicos de outros estados. Observou que o momento é de 54 

oportunidade para consolidação da garantia de direitos, e que para isso, buscou-se trazer 55 

direitos elencados no Regime Jurídico Único (RJU) para o projeto de Lei em discussão, 56 

resultando em maior segurança jurídica. Ressaltou o diálogo com representantes de movimentos 57 

sociais e sociedade civil organizada, por meio de reunião realizada pela Ouvidoria Geral, no 58 

qual puderam contribuir com propostas a serem consideradas no Projeto de Lei. Por fim 59 

agradeceu à confiança dada ao Grupo de Trabalho. O Presidente do Conselho Superior 60 

agradeceu aos integrantes do Grupo pelo trabalho realizado. Passados os cumprimentos, O 61 

presidente concedeu a palavra ao relator do processo, Conselheiro CARLOS DOS SANTOS 62 

SOUSA, o qual apontou o compromisso constitucional da Defensoria Pública de dotar 63 

Defensores Públicos em todas as Comarcas. Destacou avanços significantes da gestão, como a 64 

representação da Defensoria Pública do Pará em Brasília. O Presidente solicitou a palavra e 65 

informou que ficou acertada, juntamente com a Procuradoria Geral do Estado do Pará, a cessão 66 

do espaço físico, sem custos à Defensoria Pública do Pará, e que tão logo instalada, a Defensora 67 

Pública Anelyse Freitas tratará da possibilidade de acordo de cooperação técnica com outras 68 

Defensorias Públicas para cessão de melhor espaço para a representação. O Presidente devolveu 69 

a palavra ao conselheiro CARLOS DOS SANTOS SOUSA, o qual passou a relatar o seu 70 

parecer. Em seu parecer verificou a ausência de impactos financeiros e inexistência de vícios de 71 

inconstitucionalidade no Projeto de Lei, opinando pela aprovação da Proposta do Anteprojeto. 72 

Esse é o Voto. O Presidente parabenizou pelo voto e informou que o encaminhará em conjunto 73 

com o projeto de Lei. Além disso, informou que houve modificação no Projeto após 74 

encaminhamento ao Núcleo de Planejamento (NUPLAN) para análise de impactos financeiros. 75 

Informou que não há impactos econômicos e financeiros, porém o Núcleo de Planejamento, no 76 

que tange à possibilidade de indenização de férias e licença prêmio solicitou modificações no 77 

texto em que conste “janeiro de 2022” para “janeiro de 2023”, bem como que se passe a constar 78 

na cláusula “de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira da Defensoria Pública” 79 

para que o projeto atenda à Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual. Em 80 

discussão, o Presidente cedeu a palavra à conselheira BEATRIZ FERREIRA DOS REIS. A 81 

conselheira parabenizou pela abertura do Projeto às discussões externas, em que pese à 82 

iniciativa de alteração ser da Defensoria Pública Geral. A conselheira trouxe dois pontos a 83 

serem ponderados: preocupações quanto à desvinculação do Defensor Público do espaço 84 

territorial e o consequente critério de acesso às classes, bem como às cotas étnico-raciais que 85 

não foram vinculadas à Lei, deixando para a Resolução, que embora aprovada, não se encontra 86 

publicada. Com relação às cotas, o presidente do Conselho Superior informou que existe minuta 87 

de Resolução que trata do assunto, porém a ata da sessão que a originou não foi encerrada, 88 

devido ao ocorrido no telhado do Gabinete da Defensoria Pública Geral, cabendo ao Secretário 89 

Executivo do Conselho Superior, em seu retorno de férias, a lavra da Ata, para posterior 90 

encaminhamento da Resolução ao Conselho Superior para apreciação. Ainda sobre o assunto, o 91 

presidente compreendeu que o ponto relacionado às cotas poderia ser um complicador na 92 

aprovação da legislação, trazendo riscos tanto para a lei quanto aos percentuais de cotas 93 

previstos. Após sua consideração, o presidente passou a palavra ao Conselheiro BRUNO 94 

BRAGA CAVALCANTE o qual fez apontamentos do que levou o grupo de trabalho a 95 

apresentar a redação da forma apresentada. Enunciou que o grupo de trabalho chegou à 96 
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conclusão que a carreira de defensores públicos está travada e que o grupo procurou alternativas 97 

para o destrave com base na experiência do que ocorre em outros Estados. Pontuou que o grupo 98 

de trabalho visualizou dois entraves para as promoções: de ordem financeira e de aspecto 99 

administrativo. Exemplificou que atualmente não se promove por conta dos espaços deixados 100 

pelas promoções e que com a mudança para classes essa problemática estaria solucionada, pois 101 

será possível progredir funcionalmente na carreira, tanto na capital, quanto no interior do 102 

Estado sem o impacto administrativo. Respondendo ao questionamento feito pela conselheira, o 103 

conselheiro BRUNO BRAGA CAVALCANTE destacou que a mudança que se dá 104 

geograficamente não será mais por promoções e será, exclusivamente, com remoções.   105 

Conselheiro ALEXANDRE MARTINS BASTOS solicitou a palavra. Destacou ponto favorável 106 

da Lei, no que tange a organização da carreira, manifestando voto pela aprovação à mudança 107 

para classes. O presidente manifestou preocupação em estabelecer percentuais e encaminhar ao 108 

parlamento. O Presidente passou a palavra para a conselheira JULIANA ANDRÉA 109 

OLIVEIRA, a qual fez questionamentos sobre: a questão das cotas, regras de permuta após 110 

transformação em classes, redação do parágrafo único do Art. 37º, do Art. 8º inciso XXX e Art. 111 

35º. O presidente do Conselho Superior comprometeu-se a dar brevidade na resolução que trata 112 

das cotas. A conselheira JULIANA ANDRÉA OLIVEIRA manifestou preocupação com a 113 

dificuldade na movimentação na carreira para os Defensores Públicos de 2ª e 1ª entrâncias, bem 114 

como para os Defensores Públicos Substitutos, tendo em vista a ampliação da concorrência para 115 

as vagas ofertadas após as movimentações. O Conselheiro BRUNO BRAGA CAVALCANTE 116 

explanou sobre as regras de permuta face aos questionamentos da Conselheira JULIANA 117 

ANDRÉA OLIVEIRA. O conselheiro BRUNO BRAGA CAVALCANTE suscitou que já 118 

existe uma regra de permuta para a legislação atual, no entanto, com as alterações legislativas, 119 

visualiza-se a necessidade de se trabalhar nova regulamentação para permutas no âmbito do 120 

Conselho Superior. Com relação ao inciso XXX do Art. 8º, a Conselheira JULIANA ANDRÉA 121 

OLIVEIRA sugeriu alteração de redação do dispositivo, sendo acatada a sugestão pelo 122 

presidente, quer seja: “Representar a Defensoria Pública do Estado nas sessões dos tribunais 123 

ou delegar a outro membro da carreira tal representação, podendo intervir nos feitos, quando 124 

relacionadas aos interesses e funções institucionais e legais, nos termos do Regimento Interno 125 

do respectivo Tribunal”. Passou-se a palavra ao representante da ADPEP que exemplificou 126 

questões sobre as promoções. Falou sobre as questões de conveniência e oportunidade de forma 127 

positiva, que não devem ser levados em conta apenas os aspectos financeiros, mas também 128 

aspectos como a estruturação e organização da carreira. O presidente devolveu a palavra à 129 

Conselheira BEATRIZ FERREIRA DOS REIS, a qual não apontou destaques a serem 130 

deliberados. Foi passada a palavra ao conselheiro RENAN FRANÇA CHERMONT 131 

RODRIGUES, o qual apontou destaque a ser debatido. Manifestou preocupação técnica quanto 132 

à inclusão de direitos de servidores em relação ao objeto do Projeto de Lei debatido, que Altera 133 

e acrescenta dispositivos à Lei Complementar nº 054, de 7 de fevereiro de 2006, que dispõe 134 

sobre a reorganização da Defensoria Pública do Estado do Pará e da carreira de seus Membros 135 

e dá outras providências. Sugeriu a exclusão do termo “servidores” do texto da lei, com 136 

encaminhamento de novo projeto de lei, em separado, que altere a Lei Estadual nº 8.107, de 137 

19/02/2015 e não a Lei Complementar nº 054, de 07/02/2006, a fim de se evitar impropriedades 138 

técnicas. Quanto à mudança da carreira de Entrância para Classes, o Conselheiro RENAN 139 

FRANÇA CHERMONT RODRIGUES votou pela sua aprovação. O Conselheiro BRUNO 140 

BRAGA CAVALCANTE explicou os motivos da inclusão dos servidores no Anteprojeto de 141 

Lei. O presidente concedeu a palavra ao conselheiro DOMINGOS LOPES PEREIRA que 142 

parabenizou pela democratização do debate. Quanto à mudança da carreira de Entrância para 143 

Classes o conselheiro votou pela aprovação. Passou-se a palavra ao conselheiro ANTÔNIO 144 
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CARLOS DE ANDRADE MONTEIRO. Manifestou-se no sentido de se tratar com 145 

unanimidade o projeto junto ao executivo. Questionou sobre prazos e datas de mandatos. O 146 

Conselheiro BRUNO BRAGA CAVALCANTE explicou acerca das mudanças de prazos e 147 

datas de mandatos, observou que os mandatos em anos pares causam descoincidências entre os 148 

mandatos da Defensoria Pública Geral e mandatos do Governador do Estado. O Presidente 149 

passou a palavra ao Conselheiro CESAR AUGUSTO ASSAD, o qual elogiou o projeto e a 150 

competência do grupo de Trabalho. O conselheiro votou pela aprovação do Anteprojeto de lei. 151 

O Presidente do Conselho Superior deliberou no sentido de que caso não existam manifestações 152 

contrárias ao projeto, automaticamente os votos dos conselheiros passam a ser favoráveis ao 153 

encaminhamento do Projeto de Lei, por unanimidade. Foi aberta a palavra à Conselheira 154 

MÔNICA PALHETA FURTADO BELÉM DIAS, a qual acompanhou o voto do relator pela 155 

aprovação do Projeto. A conselheira parabenizou os membros do grupo de trabalho do Estudo 156 

e Revisão da Lei nº 54/2006, a atuação da Associação das Defensoras e Defensores Públicos do 157 

Estado do Pará - ADPEP, bem como à Ouvidora-Geral pelo diálogo com a sociedade civil. Não 158 

havendo manifestações contrárias ao Projeto, À UNANIMIDADE, foi aprovado o 159 

encaminhamento do projeto à Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Passou-se então à 160 

votação do destaque levantado pelo conselheiro RENAN FRANÇA CHERMONT 161 

RODRIGUES, quer seja, a retirada dos servidores do projeto de lei em questão e discussão das 162 

alterações da Lei Estadual nº 8.107, de 19/02/2015 (PCCR) em momento posterior. 163 

Considerado o voto do conselheiro RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES pela 164 

exclusão dos servidores no Anteprojeto de Lei, iniciou-se a votação do destaque. A conselheira 165 

BEATRIZ FERREIRA DOS REIS votou pela permanência dos servidores no Anteprojeto de 166 

Lei. A conselheira JULIANA ANDRÉA OLIVEIRA votou pela permanência dos servidores no 167 

Anteprojeto de Lei. O conselheiro DOMINGOS LOPES PEREIRA, em seu voto, divergiu do 168 

Conselheiro RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES no que tange ao aproveitamento 169 

dos direitos em comum de Defensores Públicos e Servidores apontados no anteprojeto em 170 

questão, sendo tais direitos incluídos e encaminhados em dois projetos de leis distintos, um que 171 

trate exclusivamente dos direitos e deveres dos Membros da carreira e outro que trate de 172 

alteração do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores. O conselheiro 173 

ALEXANDRE MARTINS BASTOS votou pela exclusão dos servidores no Anteprojeto de Lei, 174 

acompanhando o entendimento do conselheiro DOMINGOS LOPES PEREIRA no sentido de 175 

que seja encaminhado, in continenti, projeto de lei específico para os servidores, ouvindo-se a 176 

representação da classe de servidores. O conselheiro BRUNO BRAGA CAVALCANTE votou 177 

pela permanência dos servidores no Anteprojeto de Lei. O conselheiro ANTÔNIO CARLOS 178 

DE ANDRADE MONTEIRO votou pela permanência dos servidores no Anteprojeto de Lei. O 179 

conselheiro CARLOS DOS SANTOS SOUSA votou pela permanência dos servidores no 180 

Anteprojeto de Lei. O conselheiro CESAR AUGUSTO ASSAD votou pela exclusão dos 181 

servidores no Anteprojeto de Lei. A Conselheira MÔNICA PALHETA FURTADO BELÉM 182 

DIAS votou pela manutenção dos servidores no Anteprojeto de Lei. Em tempo a Conselheira 183 

solicitou menção honrosa aos membros do Grupo de Trabalho do Estudo e Revisão da Lei nº 184 

054/2006. O presidente submeteu a solicitação para aprovação dos demais conselheiros. O 185 

Conselheiro BRUNO BRAGA CAVALCANTE absteve-se da apreciação do pleito por tratar-se 186 

de integrante do Grupo de Trabalho do Estudo e Revisão da Lei nº 054/2006. Foi aprovada a 187 

expedição de menção honrosa aos membros do Grupo de Trabalho do Estudo e Revisão da Lei 188 

nº 054/2006. O Presidente determinou a confecção de expediente à Gerência de Gestão de 189 

Pessoas para oficializar o registro da menção honrosa. O Presidente do Conselho Superior 190 

JOÃO PAULO CARNEIRO GONÇALVES LEDO votou pela permanência dos servidores no 191 

Anteprojeto de Lei. O presidente declarou o resultado do destaque. Por 07 (sete) votos a 04 192 
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(quatro), fica decidido o encaminhamento do projeto com a redação apresentada. Por fim, o 193 

presidente informou que não haverá a Sessão Ordinária do Conselho prevista para o dia 194 

05/10/2020. Nada mais havendo a tratar, o Defensor Público Geral e Presidente do Conselho 195 

agradeceu a presença de todos e mandou encerrar a presente sessão, às 19h30 horas. A presente 196 

ATA foi lavrada por mim..............................., Wagner Romulo Pinho de Souza, no exercício da 197 

Secretaria Executiva do Conselho Superior, que após lida e aprovada, vai assinada pelos 198 

Excelentíssimos Membros Natos e demais Conselheiros do Egrégio Conselho Superior da 199 

Defensoria Pública do Estado do Pará e pelo (a) representante da Associação das Defensoras e 200 

Defensores Públicos do Estado do Pará. 201 
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