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ATA DA 223ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

 2 
Aos dois dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às 14h40, na sala de reuniões do 3 

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 5 

atual situação de pandemia – reuniram-se os Membros e Membras do Conselho Superior da 6 

Defensoria Pública do Estado, a Subdefensora Pública-Geral, MÔNICA PALHETA 7 

FURTADO BELÉM DIAS, o Corregedor-Geral, CÉSAR AUGUSTO ASSAD, e os (a) 8 

Conselheiros (a) eleitos (a), ANTÔNIO CARLOS DE ANDRADE MONTEIRO, BRUNO 9 

BRAGA CAVALCANTE, ALEXANDRE MARTINS BASTOS, WALBERT PANTOJA DE 10 

BRITO, DOMINGOS LOPES PEREIRA, RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES e 11 

BEATRIZ FERREIRA DOS REIS; e o representante da ADPEP, MARCUS VINICIUS 12 

CAMPOS DA SILVEIRA FRANCO, para realização da 223ª Sessão Ordinária do Conselho 13 

Superior da Defensoria Pública do Pará. 14 

 15 

1 – EXPEDIENTE: 16 
 17 

I.2) Abertura da sessão, conferência de quórum e instalação da reunião. Justificada a 18 

ausência do Defensor Público-Geral, JOÃO PAULO CARNEIRO GONÇALVES LÉDO, bem 19 

como da Ouvidora-Geral NORMA MIRANDA BARBOSA. Presentes o representante da 20 

Associação dos Servidores da Defensoria Pública do Estado do Pará (ADSPUB), ALEX 21 

GONÇALVES SOARES, bem como do Sindicato dos Servidores da Defensoria Pública do 22 

Estado do Pará, ISRAEL FRANCA MONTEIRO. Em seguida, tomou assento o Conselheiro 23 

Suplente, WALBERT PANTOJA DE BRITO, em substituição provisória à Conselheira 24 

JULIANA ANDRÉA OLIVEIRA, afastada de suas atividades pelo período de 4 (quatro) meses 25 

para conclusão de dissertação de doutorado. Verificada a existência de quórum, a sessão foi 26 

aberta pela Subdefensora Pública-Geral e Presidente do Conselho Superior, em exercício. 27 

 28 

1.2) Leitura, aprovação e assinatura da ata da reunião anterior, caso esta providência 29 
ainda não tenha sido tomada. Não houve. 30 

 31 

1.3) Comunicações do Presidente e dos Conselheiros. A Subdefensora Pública-Geral pediu 32 

para registrar os parabéns a toda a equipe da Defensoria Pública e órgãos parceiros, pela 33 

participação da “Expedição Oeste: Cidadania por todo o Pará”, que foi um sucesso em todos os 34 

sentidos. O Corregedor Geral parabenizou a gestão e a direção da Escola Superior pela 35 

efetivação dos estagiários de nível superior. Os Membros Natos e Titulares do Conselho 36 

Superior deram as boas vindas ao Conselheiro WALBERT PANTOJA DE BRITO. 37 

 38 

1.4) Relato do Secretário-Executivo sobre as providências tomadas para o cumprimento 39 
das deliberações da sessão anterior e outros informes: Não houve. 40 

 41 

1.5) Distribuição de novos expedientes e redistribuição: 42 

 43 
PROCESSO CSDP Nº 534/2021 – CSDP (PAE Nº 2021/797868). 44 

ASSUNTO: Cronograma de promoções, para aprovação. 45 

PROPONENTE: DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL. 46 

RELATOR: BRUNO BRAGA CAVALCANTE. 47 

 48 

2 – ORDEM DO DIA: 49 

 50 
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2.1.2) PROCESSO CSDP Nº 532/2021 – CSDP (PAE Nº 2021/688111). 51 

ASSUNTO: Licença para estudos pelo período de 60 (sessenta) dias, para conclusão de 52 

dissertação de mestrado.  53 

INTERESSADO: Defensor Público RODRIGO CERQUEIRA DE MIRANDA. 54 

RELATORA:  MÔNICA PALHETA FURTADO BELÉM DIAS - Subdefensora Pública-55 

Geral. 56 

 57 

A Subdefensora Pública-Geral pediu a inversão da pauta para votar inicialmente o Processo 58 

CSDP Nº 532/2021, do qual é Relatora, em virtude da urgência da matéria e por estar presente o 59 

interessado. Não havendo divergências, a Subdefensora Pública-Geral passou à leitura de seu 60 

voto, pela aprovação do pedido do interessado na forma solicitada, por ter preenchido todos os 61 

requisitos legais. Em discussão, não houve manifestações. Iniciada a etapa de votação, os 62 

demais Membros presentes acompanharam, na íntegra, o voto da Relatora. O Conselheiro 63 

Antônio Carlos destacou, no entanto, que cada Defensor que se afasta faz muita falta. 64 

RESULTADO: À unanimidade, o Conselho Superior vota pela concessão da licença para 65 

estudos no período de 60 (sessenta) dias para dissertação de mestrado ao interessado, do pedido 66 

em comento, na forma solicitada pelo interessado. O processo ainda deverá ser encaminhado à 67 

Defensoria Pública-Geral para juízo de conveniência e oportunidade e, se for o caso, publicação 68 

de portaria. 69 

 70 

2.1.1) PROCESSO CSDP Nº 530/2021 – CSDP (PAE Nº 2021/649711). 71 

ASSUNTO: Proposta de Resolução para regulamentar os critérios e procedimentos da 72 

avaliação de desempenho dos servidores efetivos da Defensoria Pública do Estado do Pará. 73 

PROPONENTE: DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL. 74 

RELATOR: RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES. 75 

 76 

Com a palavra o Relator, este pontuou que estaria apto a proferir seu voto, informando que 77 

reuniu previamente com a Associação dos Servidores e com o Sindicato dos Servidores. Que, 78 

porém, na data de hoje, às 13:28, recebeu uma manifestação do Presidente do Sindicato 79 

solicitando a suspensão da discussão do processo. Pediu ao Presidente do Sindicato que se 80 

manifestasse a respeito. O Presidente do Sindicato dos Servidores, ISRAEL FRANCA 81 

MONTEIRO, frisou que a proposta do Sindicato é que a próxima promoção seja feita por 82 

tempo de serviço e que, para as progressões seguintes, os servidores poderão se preparar para 83 

uma avaliação de desempenho. Que a administração não se preparou para fazer uma avaliação 84 

de desempenho. Que até dezembro não há como fazer essa avaliação. Que houve demora para 85 

regulamentar. Que a Defensoria precisa corrigir anomalias no PCCR dos Servidores da DP-PA, 86 

em relação ao RJU. Que os servidores estáveis também precisam progredir, não apenas os 87 

efetivos. Que alguns pontos não estão sendo cumpridos como devem ser. Facultada a palavra 88 

também ao Presidente da Associação dos Servidores, ALEX GONÇALVES SOARES, este 89 

afirmou que há alguns anos os servidores não vêm recebendo os ajustes salariais decorrentes de 90 

correção inflacionária. Que a progressão para o servidor é muito importante. Que o impacto da 91 

progressão é de apenas 2% e que, por exemplo, neste ano, a inflação foi de 6%. Entende que a 92 

única decisão coerente seria no sentido de que se possa progredir por tempo de serviço nesta 93 

próxima promoção e que a resolução que será aprovada sirva para as promoções seguinte Que 94 

concorda com o Sindicato apenas no que tange à promoção por antiguidade e à suspensão do 95 

processo, não tendo convicção formada acerca das demais ponderações. O Relator do processo 96 

requereu que sejam baixados os autos em diligência à Defensoria Pública-Geral e que esta os 97 

encaminhe ao Núcleo Jurídico, para análise. Que a maioria das normas incertas da resolução 98 

são uma reprodução das normas constantes do PCCR. Que, por uma questão jurídica e 99 

democrática, entende pelo adiamento da discussão e encaminhamento do processo à Defensoria 100 
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Pública-Geral, para diligências, nos termos do Art. 37, I, c/c o Art. 38, §3º. Pontuou que a 101 

polêmica maior residia no Art. 18 da proposta de resolução em tela, que trata do interstício de 102 

2018-2021. Mas que agora a demanda do Sindicato é de cunho legal. Que por uma questão de 103 

segurança jurídica, seria interessante que a Defensoria Geral se manifestasse a respeito. Sugeriu 104 

que a Associação dos Servidores também se manifestasse por escrito, tal qual o Sindicato. 105 

RESULTADO: A Presidente do Conselho, em exercício, acolhendo o encaminhamento do 106 

Relator, determinou que os autos fossem baixados em diligência, com encaminhamento à 107 

Defensoria Pública-Geral e posterior encaminhamento ao NUJUR, para análise acerca da 108 

viabilidade jurídica de se atender ao pleito do Sindicato, isto é, de se “efetivar a próxima 109 

promoção com base na antiguidade, afastando os critérios propostos pela Defensoria Pública-110 

Geral de promoção por merecimento”. O Conselheiro Bruno Braga sugeriu que o NUJUR 111 

fizesse a análise global da proposta. O Relator argumentou que não é atribuição da Consultoria 112 

analisar o mérito das propostas. Entende que essa atribuição é dos Membros do CSDP. O 113 

Conselheiro Bruno manteve seu posicionamento, por entender que seria útil e ajudaria a pular 114 

algumas etapas na análise pelo Conselho Superior. 115 

 116 

2.1.3) PROCESSO CSDP Nº 534/2021 – CSDP (PAE Nº 2021/797868). 117 

ASSUNTO: Cronograma de promoções na carreira de Defensor Público, para aprovação. 118 

PROPONENTE: DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL. 119 

RELATOR: BRUNO BRAGA CAVALCANTE. 120 

 121 
Com a palavra o Relator, este passou à leitura de seu voto, no qual, em suma, requer a juntada 122 

aos autos do PAE nº 2021/160337, bem como dos processos que originaram as Resoluções 123 

CSDP Nº 271/2021 e 277/2021. Apontou que no PAE nº 2021/160337 é onde consta nota 124 

técnica favorável, anterior ao presente, e que já fez iniciar dois processos de promoção, 125 

referentes, respectivamente, a 16 e a 15 vagas de promoção da classe final pra a especial, 126 

entendendo pela perda parcial do objeto, com análise apenas e tão somente do cronograma e 127 

abertura de vagas das promoções para as classes final e intermediária. Em conclusão, 128 

manifestou-se pela aprovação do cronograma, sugerindo que as datas das sessões de promoção 129 

ocorram na segunda sessão ordinária deste colegiado nos meses de setembro (20/09 - 130 

promoções para classe final) e outubro (18/10 – promoções para classe intermediária). Sugeriu, 131 

por fim, à Defensoria Pública-Geral que apresentasse proposta de consolidação das vagas 132 

existentes em cada classe da carreira. Caso aprovada a presente proposta, requereu à Secretaria 133 

do Conselho Superior que elabore os respectivos atos, nos moldes dos atos recentemente 134 

aprovados em processos anteriores, para aprovação de modo virtual por este Egrégio Conselho 135 

Superior, independente de nova sessão de votação, colocando-se esta relatoria à disposição para 136 

eventual auxílio. O Conselheiro Antônio Carlos aderiu ao voto do Relator, pontuando que deve 137 

haver um regramento geral no sentido de se ter a informação de quantos cargos existem 138 

disponíveis para promoção. Não havendo divergências, passou-se à etapa de votação. 139 

RESULTADO: À unanimidade dos Membros presentes, o Conselho Superior decide pela 140 

aprovação do cronograma de promoções na carreira de Defensor Público para o ano de 2021, 141 

bem como, da aprovação prévia das resoluções e editais referentes às promoções para setembro 142 

e outubro, ainda pendentes de redação final, e que, quando minutadas pela Secretaria do 143 

Conselho, serão submetidas no grupo do CSDP no aplicativo de mensagens Whatsapp, para 144 

aprovação. 145 

 146 

2.2) Discussão e deliberação de assuntos de interesse geral da Instituição, de natureza 147 

urgente ou singela, não constantes na pauta, que, a critério do Conselho, comportem 148 

deliberação imediata, independentemente da aplicação das normas regimentais de 149 
processamento. Não houve. 150 
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 151 

2.3) Encerramento da Sessão. A Presidente do Conselho, em exercício, agradeceu pela 152 

presença de todos e mandou encerrar, às 16h33, a presente ATA que foi lavrada por mim, Pedro 153 

Victor Nunes de Queiroz, Secretário Executivo do Conselho Superior, que após lida e aprovada, 154 

vai assinada pelos (as) Excelentíssimos (as) Membros (as) Natos (as) e demais Conselheiros 155 

(as) do Egrégio Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Pará e pelo 156 

representante da Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Estado do Pará. 157 

 158 

MÔNICA PALHETA FURTADO BELÉM DIAS 159 

Presidente do Conselho Superior, em exercício 160 

Subdefensora Pública-Geral 161 

Membra Nata 162 

 163 

CÉSAR AUGUSTO ASSAD 164 

Corregedor-Geral 165 

Membro Nato 166 

 167 

ANTÔNIO CARLOS DE ANDRADE MONTEIRO 168 

Membro Titular 169 

 170 

BRUNO BRAGA CAVALCANTE 171 

Membro Titular 172 

 173 

ALEXANDRE MARTINS BASTOS 174 

Membro Titular 175 

 176 

WALBERT PANTOJA DE BRITO 177 

Membro Suplente 178 

 179 

DOMINGOS LOPES PEREIRA 180 

Membro Titular 181 

 182 

RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES 183 

Membro Titular 184 

 185 

BEATRIZ FERREIRA DOS REIS 186 

Membra Titular 187 

 188 

MARCUS VINICIUS CAMPOS DA SILVEIRA FRANCO  189 

Representante da ADPEP 190 


