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ATA DA 219ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

 2 
Aos dez dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às 14h30, na sala de reuniões do 3 

gabinete do DPG, localizada no prédio sede, em Belém, sito à Tv. Padre Prudêncio nº 154 – 4 

facultada a participação de forma virtual, via aplicativo Zoom, devido à atual situação de 5 

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

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

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

Geral, CESAR AUGUSTO ASSAD, a Ouvidora-Geral NORMA MIRANDA BARBOSA e os 9 

(as) Conselheiros (as) eleitos (as): CARLOS DOS SANTOS SOUSA, ANTONIO CARLOS 10 

DE ANDRADE MONTEIRO, BRUNO BRAGA CAVALCANTE, ALEXANDRE MARTINS 11 

BASTOS, JULIANA ANDREA OLIVEIRA, DOMINGOS LOPES PEREIRA, RENAN 12 

FRANÇA CHERMONT RODRIGUES e o Representante da ADPEP, MARCUS VINICIUS 13 

CAMPOS DA SILVEIRA FRANCO, para realização da 219ª Sessão Ordinária. 14 

 15 

1 – EXPEDIENTE: 16 
 17 

1.1) Abertura da sessão, conferência de quórum e instalação da reunião. Justificada a 18 

ausência da conselheira BEATRIZ FERREIRA DOS REIS por motivo de férias. Justificada a 19 

ausência da Ouvidora-Geral NORMA MIRANDA BARBOSA. Verificada a existência de 20 

quórum, a sessão foi aberta pelo Defensor Público-Geral e Presidente do Conselho Superior. 21 

 22 

1.2) Leitura, aprovação e assinatura da ata da reunião anterior, caso esta providência 23 
ainda não tenha sido tomada. Aprovada as Atas da 218ª Sessão Ordinária e 84ª e 85ª Sessões 24 

Extraordinárias. 25 

 26 

1.3) Comunicações do Presidente e dos Conselheiros: Iniciou-se a sessão com a manifestação 27 

do Sr. Jordeci Santa Brígida, representante da Associação Paraense das Pessoas com 28 

Deficiência (APPD), dentro do Momento Aberto. O representante da APPD exaltou as 29 

expertises da associação no atendimento e agendamento de benefícios de amparo assistêncial 30 

junto ao INSS, no cadastro do passe livre, hoje sob comando da SEMOB, dentre outras. O Sr. 31 

Jordeci Santa Brígida sugeriu que a APPD seja referência no agendamento das demandas de 32 

pessoas com deficiência na Defensoria Pública do Pará. Sugeriu à gestão da Defensoria Pública 33 

o aprimoramento do atendimento às Pessoas com Deficiência, principalmente no que diz 34 

respeito às ferramentas de acessibilidade para todas as áreas da deficiência. Houve inversão de 35 

pauta e inciou-se a análise do processo nº 491/2020 – CSDP (PAE Nº 2020/623505). 36 

 37 

1.4) Relato do Secretário-Executivo sobre as providências tomadas para o cumprimento 38 

das deliberações da sessão anterior e outros informes. 39 

 40 

1.5) Distribuição de novos expedientes e redistribuição: 41 
Não houve distribuições 42 

 43 

2 – ORDEM DO DIA: 44 

 45 
2.1) Discussão e deliberação das matérias constantes na pauta: 46 

 47 

2.1.1) PROCESSO Nº 507/2020 – CSDP (PAE Nº 2020/593613) 48 
ASSUNTO: Proposta de Resolução que orienta a adequação das atividades da Defensoria 49 

Pública do Estado do Pará e de seus serviços correlatos em relação às determinações exaradas 50 
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pela Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo 51 

Facultativo (promulgada por meio do Decreto nº 6.949/2009) e pela Lei Brasileira de Inclusão 52 

da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015). 53 

PROPONENTE: ALEXANDRE MARTINS BASTOS 54 

RELATOR: ANTONIO CARLOS DE ANDRADE MONTEIRO 55 

O processo será pautado para a proxima reunião. 56 
 57 

2.1.2) PROCESSO Nº 514/2021 – CSDP (PAE Nº 2021/149336) 58 
ASSUNTO: Proposta de resolução para declarar 02 (duas) vagas para fins de remoção 59 

(NUDEMOR). 60 

PROPONENTE: DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL 61 

RELATORA: MÔNICA PALHETA FURTADO BELÉM DIAS. 62 

O conselheiro BRUNO BRAGA CAVALCANTE solicitou informações à gestão quanto à 63 

redução do quantitativo de vagas para remoção de 3 (três), inicialmente debatido em reunião 64 

com os integrantes do Grupo de trabalho de Regularização Fundiária para que se alcançasse a 65 

atuação individual e coletiva, para 2 (duas) vagas conforme proposta ora colocada em análise. 66 

O presidente explicou que, inicialmente, será observado o desenvolvimento dos trabalhos do 67 

Núcleo com 2 (dois) integrantes, ante o quadro reduzido de membros. O presidente informou 68 

que serão realizadas avaliações acerca do quantitativo dos trabalhos demandados ao 69 

NUDEMOR e que, havendo necessidade, poderia ser aberto novo processo de Remoção. O 70 

conselheiro ALEXANDRE MARTINS BASTOS relembrou a realização de reunião onde se 71 

firmou o compromisso de ter em atuação 3 (três) defensores e por essa razão se teria ampliado 72 

as atribuições do núcleo passando a atender as ações de usucapião individual. O conselheiro 73 

manifestou preocupação com a atuação de apenas 2 (dois) defensores no Núcleo. O conselheiro 74 

tem o entendimento que esta quantidade traria sobrecarga de serviço em face das férias e 75 

licenças, tornando assim inviável o efetivo funcionamento do núcleo. Em resposta, o presidente 76 

ressaltou que é preciso cautela no que diz respeito a processos de remoção, bem como informou 77 

que se comprometeu ao provimento de 02 (duas) vagas, reavaliação da quantidade do serviço 78 

demandado, e caso haja necessidade, poderia ser aberto novo processo de remoção. Também 79 

destacou que em caso de férias e licenças, poderia ser designado outro membro para atuar no 80 

Núcleo, em substituição dos titulares. A conselheira MÔNICA PALHETA FURTADO BELÉM 81 

DIAS procedeu à leitura de seu voto. O conselheiro BRUNO BRAGA CAVALCANTE sugeriu 82 

que, caso haja alguma divergência entre a redação do edital de remoção e a resolução que trata 83 

das regras, a secretaria proceda às adequações e, posteriormente, encaminhe a minuta aos 84 

conselheiros para análise prévia. Não houve divergências com relação ao voto da relatora. 85 

Resultado: Aprovada a proposta de resolução que declara 02 (duas) vagas para fins de 86 

remoção (NUDEMOR). 87 
   88 

 2.1.3) PROCESSO Nº 517/2021 – CSDP (PAE Nº 2021/234430) 89 
ASSUNTO: Institui Comissão Avaliadora do Estágio Probatório dos Defensores Públicos 90 

Substitutos do Estado do Pará. 91 

PROPONENTE: DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL. 92 

RELATOR: ANTONIO CARLOS DE ANDRADE MONTEIRO 93 

Não houve divergências sobre a composição da comissão. Resultado: Aprovada à 94 

unanimidade. 95 
 96 

2.1.4) PROCESSO Nº 491/2020 – CSDP (PAE Nº 2020/623505) 97 
ASSUNTO: Proposta para alterar e acrescentar dispositivos à Resolução CSDP Nº 154/2016, 98 

que trata do afastamento de Membros da Defensoria Pública para realização de mestrado e 99 

doutorado e dá outras providências. 100 

https://www.sistemas.pa.gov.br/eprotocolo/eletronico/escaninho/escaninho_unidade_lista.seam?cid=202310
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PROPONENTE: JOSÉ ADAUMIR ARRUDA DA SILVA - DIRETOR DA ESCOLA 101 

SUPERIOR 102 

RELATOR: RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES. 103 

O presidente concedeu a palavra ao Defensor Público José Anijar Fragoso Rei. O Defensor fez 104 

um breve resumo de cinco pontos a serem aprimorados. O primeiro ponto seria a inclusão 105 

expressa dos afastamentos para estudos em pós doutoramento. O segundo ponto trata da 106 

extensão da licença para escrever teses e dissertações. Pontuou acerca da não obrigatoriedade 107 

de devolução de valores em casos de reprovações. Como quarto ponto, destacou a alteração na 108 

quantidade de Defensores Públicos que podem se afastar para estudos. Por fim, destacou 109 

alterações como a obrigatoriedade, àqueles que solicitarem a licença para escrever teses e 110 

dissertações, de juntada de comprovação de que a fase curricular já fora cumprida. O Presidente 111 

concedeu a palavra ao Relator. O conselheiro RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES 112 

procedeu à leitura do seu voto. O relator manifestou anuência à proposta, acrescentando 113 

alterações pontuais. O conselheiro RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES submeteu 114 

proposta de importante alteração no que diz respeito da impossibilidade de afastamento para 115 

membros que cursam pós-graduação no Estado do Pará, no entanto, esta alteração não foi 116 

objeto da proposta feita pelo Diretor da Escola Superior da Defensoria Pública do Pará.  O 117 

conselheiro RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES manifestou entendimento que não 118 

é razoável inclusão de previsão para afastamento das atividades pelo membro que cursa pós-119 

graduação dentro do Estado do Pará. O Relator votou a favor das alterações propostas, bem 120 

como solicitou a análise da proposta de impossibilidade de afastamento apresentada em seu 121 

relatório. O Relator solicitou manifestação do Diretor da ESDPA acerca da possibilidade 122 

afastamento total de quem cursa no estado do Pará. O Diretor da ESDPA, Rodrigo Ayan da 123 

Silva, fez a observação que a grande maioria das instituições não prevê o afastamento de 124 

membros que cursem mestrado, doutorado e pós doutorado dentro de seu Estado de forma 125 

igualitária àqueles que cursam fora. Outro argumento levantado pelo Diretor para a 126 

impossibilidade de afastamento, diz respeito à clausula de percentual que limita a quantidade de 127 

membros que podem se afastar. No entendimento do Diretor, ao se abrir essa possibilidade aos 128 

membros que cursam dentro do Estado, estes entrariam na porcentagem limite de afastamentos, 129 

limitando mais ainda o quantitativo de pessoas que podem exercer atividades acadêmicas. 130 

Pontuou também que haveriam prejuízos à área finalistica e, consequentemente, aos assitidos. 131 

Em manifestação, a conselheira JULIANA ANDREA OLIVEIRA sugeriu que se ampliasse o 132 

horário especial já regulamentado, bem como que este horário não seja apenas atrelado ao 133 

cumprimento de grade curricular/disciplinas, mas, também, para cumprimento de atividades 134 

acadêmicas correlatas, como atividades de pesquisa. Ainda em sua manifestação, a conselheira 135 

levantou a reflexão acerca das disparidades entre os regramentos aplicados aos membros que 136 

cursam fora do Estado e aos que cursam dentro do Estado. Segundo a Conselheira, tais 137 

disparidades desestimulam a procura por cursos ofertados por instituições dentro do Estado do 138 

Pará. A conselheira JULIANA ANDREA OLIVEIRA sugeriu a alteração do Art. 5º com a 139 

inclusão dos seguintes textuais: “(...) com a realização das disciplinas do programa de pós-140 

graduação e atividades correlacionadas à pesquisa.”. Não houve divergências. A conselheira 141 

sugeriu a alteração do Art. 3º no sentido de se ampliar a licença de curta duração para as 142 

pessoas que cursam mestrado, doutorado e pós doutorado no Estado do Pará em 1 (um) mês, 143 

ficando 3 (três) meses para mestrado e 4 (quatro) meses para doutorado e pós doutorado. O 144 

conselheiro CARLOS SANTOS SOUSA levantou questão de ordem. O conselheiro destacou a 145 

necessidade de que, primeiramente, o conselho decida se a matéria levantada pelo relator pode 146 

ser alvo de discussões, haja vista que não fazia parte da proposta inicial. O conselheiro 147 

ALEXANDRE MARTINS BASTOS comunga com o entendimento do conselheiro CARLOS 148 

SANTOS SOUSA. O conselheiro fez a observação de que o Conselho, na oportunidade, pode 149 

corrigir uma injustiça normativa, pois visualiza que não há diferença entre uma pessoa que faz 150 
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mestrado/doutorado em Bélém e outra que faz mestrado/doutorado fora. Defende que se 151 

estabeleça uma regra insonômica. O conselheiro ALEXANDRE MARTINS BASTOS 152 

apresentou divergência no sentido de que a mesma regra aplicada ao membro que curse 153 

mestrado/doutorado fora seja aplicada ao membro que cursa dentro no Estado. O conselheiro 154 

BRUNO BRAGA CAVALCANTE alertou que a atual Resolução veda possibilidades, ainda 155 

que o percentual não tenha sido atingido. O conselheiro frisou que o atual percentual, 156 

tradicionalmente, não é atingido, e mesmo assim o requerimento é negado ante ausência de 157 

previsões expressas nas normativas. Defende que a mesma análise que é feita para os 158 

Defensores Públicos que cursarão em outra unidade da federação pode ser feita aos que 159 

pretendem cursar no Estado. O Conselheiro ANTONIO CARLOS DE ANDRADE 160 

MONTEIRO divergiu do disposto no art. 8º da proposta do Diretor da ESDPA, o qual aplica os 161 

efeitos da nova Resolução às licenças para estudos já concedidas antes de sua vigência. Foi 162 

aberta a votação da questão de ordem levantada pelo conselheiro CARLOS DOS SANTOS 163 

SOUSA. Em votação: O conselho pode deliberar a alteração proposta pelo Relator que trata de 164 

impossibilidade de afastamento aos defensores que cursam mestrado, doutorado e pós 165 

doutorado dentro do Estado do Pará? O presidente enfatizou que os pontos do relatório que não 166 

tiveram divergências estariam automáticamente aprovados. O conselheiro  RENAN FRANÇA 167 

CHERMONT RODRIGUES votou a favor da possibilidade de discussão da matéria. O 168 

conselheiro DOMINGOS LOPES PEREIRA votou a favor da possibilidade de discussão da 169 

matéria. A conselheira JULIANA ANDREA OLIVEIRA votou a favor da possibilidade de 170 

discussão da matéria. O Conselheiro ALEXANDRE MARTINS BASTOS votou a favor da 171 

possibilidade de discussão da matéria. O conselheiro BRUNO BRAGA CAVALCANTE votou 172 

a favor da possibilidade de discussão da matéria. O conselheiro ANTONIO CARLOS DE 173 

ANDRADE MONTEIRO votou a favor da possibilidade de discussão da matéria. O 174 

conselheiro CESAR AUGUSTO ASSAD votou a favor da possibilidade de discussão da 175 

matéria. A conselheira MONICA PALHETA FURTADO BELÉM DIAS votou a favor da 176 

possibilidade de discussão da matéria. O presidente votou a favor da possibilidade de discussão 177 

da matéria. Resultado: Aprovada a possibilidade de discussão da matéria. O presidente 178 

procedeu à abertura da votação acerca da possibilidade de afastamento de defensores que 179 

cursam mestrado, doutorado e pós doutorado no Estado. O presidente expôs 3 (três) hipóteses a 180 

serem votadas: 1) a não modificação da proposta, 2) O alargamento da licença de curta duração, 181 

em 1 (um) mês, a quem cursar mestrado, doutorado e pós doutorado no Estado do Pará 182 

(proposta da conselheira JULIANA ANDREA OLIVEIRA), 3) O afastamento total, em 183 

igualdade com os defensores que cursam fora do Estado (proposta do Conselheiro 184 

ALEXANDRE MARTINS BASTOS). Em votação: O conselheiro RENAN FRANÇA 185 

CHERMONT RODRIGUES acompanhou a proposta da conselheira. O conselheiro 186 

DOMINGOS LOPES PEREIRA acompanhou a proposta da conselheira. O conselheiro 187 

BRUNO BRAGA CAVALCANTE acompanhou a proposta do conselheiro. O conselheiro 188 

ANTONIO CARLOS DE ANDRADE MONTEIRO acompanhou a proposta do conselheiro. O 189 

conselheiro CARLOS DOS SANTOS SOUSA acompanhou a proposta conselheira. O 190 

conselheiro CÉSAR AUGUSTO ASSAD acompanhou a proposta do conselheiro. A 191 

conselheira MÔNICA PALHETA FURTADO BELÉM DIAS acompanhou a proposta da 192 

conselheira. O presidente JOÃO PAULO CARNEIRO GONÇALVES LEDO acompanhou a 193 

proposta da conselheira. Resultado: Por 6x4 foi aprovado o alargamento da licença de curta 194 

duração, em 1 (um) mês, a quem cursar mestrado, doutorado e pós doutorado no Estado 195 
do Pará. O presidente abriu votação quanto à questão da temporalidade de aplicação da 196 

resolução, efeito ex tunc ou efeito ex nunc? Em votação: O conselheiro RENAN FRANÇA 197 

CHERMONT RODRIGUES votou pelo efeito ex tunc. O conselheiro DOMINGOS LOPES 198 

PEREIRA votou pelo efeito ex tunc. A conselheira JULIANA ANDREA OLIVEIRA votou 199 

pelo efeito ex tunc. O conselheiro ALEXANDRE MARTINS BASTOS votou pelo efeito ex 200 
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tunc. O conselheiro BRUNO BRAGA CAVALCANTE votou pelo efeito ex tunc. O 201 

conselheiro CARLOS DOS SANTOS SOUSA votou pelo efeito ex tunc. O conselheiro CÉSAR 202 

AUGUSTO ASSAD votou pelo efeito ex tunc. A conselheira MÔNICA PALHETA 203 

FURTADO BELÉM DIAS votou pelo efeito ex tunc. O Presidente JOÃO PAULO CARNEIRO 204 

GONÇALVES LEDO votou pelo efeito ex tunc. Resultado: Por 10x1 foi deliberado que a 205 

Resolução aprovada terá efeitos ex tunc. O presidente perguntou aos conselheiros se ainda 206 

existia alguma outra divergência com relação ao relatório. Não houve outras divergências. 207 

RESULTADO: Foi a provada a proposta de Resolução que altera e acrescentaa 208 

dispositivos à Resolução CSDP Nº 154/2016, nos termos do voto do relator e deliberações 209 
realizadas em sessão. A conselheira MÔNICA PALHETA FURTADO BELÉM DIAS 210 

parabenizou os Defensores Públicos que completarão 14 (quatorze) anos de atuação na 211 

instituição na data de 11/05/2021. 212 

 213 

2.2) Discussão e deliberação de assuntos de interesse geral da Instituição, de natureza 214 

urgente ou singela, não constantes na pauta, que, a critério do Conselho, comportem 215 

deliberação imediata, independentemente da aplicação das normas regimentais de 216 
processamento. Foi deliberado que a posse dos membros da comissão de estágio probatório 217 

será realizada na Sessão Solene de Promoção. 218 

 219 
II.III) Encerramento da Sessão. O Presidente do Conselho agradeceu pela presença de todos e 220 

mandou encerrar, às 17:50, a presente ATA que foi lavrada por mim..........., Wagner Romulo 221 

Pinho de Souza, Secretário Executivo do Conselho Superior, em exercício, que após lida e 222 

aprovada, vai assinada pelos (as) Excelentíssimos (as) Membros (as) Natos (as) e demais 223 

Conselheiros (as) do Egrégio Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Pará e 224 

pelo representante da Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Estado do Pará. 225 

 226 

JOÃO PAULO CARNEIRO GONÇALVES LEDO 227 

Presidente do Conselho Superior 228 

Defensor Público-Geral 229 

Membro Nato 230 

 231 

MÔNICA PALHETA FURTADO BELÉM DIAS 232 

Subdefensora Pública-Geral 233 

Membra Nata 234 

 235 

CESAR AUGUSTO ASSAD 236 

Corregedor-Geral 237 

Membro Nato 238 

 239 

CARLOS DOS SANTOS SOUSA 240 

Membro Titular 241 

 242 

ANTONIO CARLOS DE ANDRADE MONTEIRO 243 

Membro Titular  244 

 245 

BRUNO BRAGA CAVALCANTE 246 

Membro Titular 247 

 248 

ALEXANDRE MARTINS BASTOS 249 

Membro Titular 250 
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 251 

JULIANA ANDREA OLIVEIRA 252 

Membra Titular 253 

 254 

DOMINGOS LOPES PEREIRA 255 

Membro Titular 256 

 257 

RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES 258 

Membro Titular 259 

 260 

MARCUS VINICIUS CAMPOS DA SILVEIRA FRANCO  261 

Representante da ADPEP 262 


