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 2 

Aos oito dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, às 14h30, 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, a OUVIDORA-8 

GERAL NORMA MIRANDA BARBOSA e os (a) Conselheiros (a) eleitos (a), ANTÔNIO 9 

CARLOS DE ANDRADE MONTEIRO, BRUNO BRAGA CAVALCANTE, WALBERT 10 

PANTOJA DE BRITO, DOMINGOS LOPES PEREIRA, RENAN FRANÇA CHERMONT 11 

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

VINICIUS CAMPOS DA SILVEIRA FRANCO, para realização da 225ª Sessão Ordinária do 13 

Conselho Superior da Defensoria Pública do Pará. 14 

 15 

1 – EXPEDIENTE: 16 

 17 
1.1) Abertura da sessão, conferência de quórum e instalação da reunião.   18 

 19 

1.2) Leitura, aprovação e assinatura da ata da reunião anterior, caso esta providência 20 
ainda não tenha sido tomada. Aprovada a ata da 224ª Sessão Ordinária.  21 

 22 

1.3) Comunicações do Presidente e dos Conselheiros. A Presidente manifestou condolências 23 

aos Defensores Públicos Elton Ribeiro e Marilena Carmona pela perda de familiares. O 24 

conselheiro CESAR AUGUSTO ASSAD informou que no dia 13/09/2021 a Corregedoria-25 

Geral irá fazer correições ordinárias no Núcleo Regional de Santarém. A Ouvidora-Geral 26 

NORMA MIRANDA BARBOSA infomou que no dia 30/09/2021 a ouvidoria realizará, em 27 

parceria com outros órgãos, webnário com o tema: “Envelhecimento – avanços, desafios e 28 

papel da intersetoriedade”. A ouvidora também informou da campanha em conjunto com o 29 

TRT-8 para arrecadação de alimentos à famílias em situação de extrema pobreza e 30 

vulnerabilidade. Informou que, além de alimentos, a campanha visa arrecadar absorventes 31 

íntimos para doação às alunas de escolas públicas. 32 

 33 

1.4) Relato do Secretário-Executivo sobre as providências tomadas para o cumprimento 34 
das deliberações da sessão anterior e outros informes: Não houve.  35 

 36 

1.5) Distribuição de novos expedientes e redistribuição: 37 

 38 

PROCESSO Nº 533/2021 – CSDP (PAE Nº 2021/673035) 39 
ASSUNTO: Proposta de Resolução que regulamenta as regras de Transparência Pública e 40 

de Acesso a Informação no âmbito da Defensoria Pública do Estado do Pará. 41 

PROPONENTE: BRUNO BRAGA CAVALCANTE 42 

RELATOR: CESAR AUGUSTO ASSAD 43 

 44 

PROCESSO CSDP Nº 535/2021 – CSDP (PAE Nº 2021/725003) 45 
ASSUNTO: Proposta de minuta de alteração da Resolução 210/2017 do CSDP, que 46 

regulamenta e reorganiza a atuação da Defensoria Pública do Pará na área criminal da Capital e 47 

dá outras providências. 48 

PROPONENTE: FÁBIO RANGEL PEREIRA DE SOUZA - COORDENADOR DE 49 

POLÍTICAS CRIMINAIS METROPOLITANO 50 
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RELATOR: ALEXANDRE MARTINS BASTOS. 51 

 52 

PROCESSO Nº 506/2020 – CSDP (PAE Nº 2020/629164). 53 

ASSUNTO: Consulta sobre conflitos de atribuição, suspeição e impedimentos em atuações 54 

patrocinadas por Defensores Públicos em situação de conjugalidade. 55 

PROPONENTE: JOSE ERICKSON FERREIRA RODRIGUES DEFENSOR PÚBLICO 56 

COORDENADOR DA REGIONAL DE CARAJÁS. 57 

RELATOR: DOMINGOS LOPES PEREIRA (REDISTRIBUÍDO POR CONTA DA 58 

APOSENTADORIA DO CONSELHEIRO CARLOS DOS SANTOS SOUSA). 59 

 60 

2 – ORDEM DO DIA: 61 

 62 
2.1.1) PROCESSO Nº 509/2020 – CSDP (PAE Nº 2020/799476) 63 

ASSUNTO: Requerimento de DECLARAÇÃO DE NULIDADE do Art. 5°, VI, da Resolução 64 

CSDP N° 243, de 16 de dezembro de 2019, bem como da PORTARIA N° 089/2020 - 65 

GAB/DPG, DE 06 DE MAIO DE 2020, as quais permitiram a alteração da titularidade da 66 

Defensora Pública JENIFFER DE BARROS RODRIGUES, da 2° Defensoria Pública de 67 

Defesa do Consumidor para a 3ª Defensoria Pública de Defesa da Mulher em Situação de 68 

Violência de Gênero. 69 

PROPONENTE: MARIA DE BELÉM B. PEREIRA 70 

RELATOR: DOMINGOS LOPES PEREIRA 71 

Registre-se a presença do advogado Diego Figueiredo Bastos, representante legal da Defensora 72 

Pública Jeniffer de Barros Rodrigues. Registre-se a presença da Defensora Pública Maria de 73 

Belém Batista Pereira. A presidente questionou se algum conselheiro pretendia se julgar 74 

impedido ou suspeito para julgar o feito. A conselheira BEATRIZ FERREIRA DOS REIS e os 75 

conselheiros RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES, DOMINGOS LOPES PEREIRA 76 

e WALBERT PANTOJA DE BRITO afastaram de si arguições de impedimento/suspeição e 77 

declararam-se aptos a julgar o feito. O conselheiro ANTONIO CARLOS DE ANDRADE 78 

MONTEIRO levantou questão de ordem. O conselheiro entende que os conselheiros que 79 

participaram da 199ª Sessão Ordinária do Conselho Superior estariam impedidos de julgar o 80 

presente processo. A presidente destacou que o conselho tem o poder da autotutela e que o 81 

pedido da proponente se baseia na revisão do ato que transformou órgãos de atuação, bem como 82 

o que alterou a titularidade da Defensora Pública Jeniffer de Barros Rodrigues. A presidente 83 

pontuou que a questão não foi enfrentada pelos conselheiros da composição anterior. O 84 

Conselheiro CESAR AUGUSTO ASSAD acompanhou o entendimento do conselheiro 85 

ANTONIO CARLOS DE ANDRADE MONTEIRO e declarou que entende que é impedido de 86 

julgar o feito. Explicou que a composição anterior do conselho superior já deliberou a questão e 87 

que seria temerário rever a decisão após transcorrido dois anos. O conselheiro frisou que estaria 88 

sendo retirada a segurança jurídica dos atos deliberados pelo conselho. O Relator do processo 89 

DOMINGOS LOPES PEREIRA mencionou a súmula 473 do Supremo Tribunal Federal e que 90 

o pedido da proponente baseia-se no princípio da autotutela. O relator destacou que a 91 

proponente procurou a via administrativa para a resolução do caso em preferência das vias 92 

judiciais. O relator tem o entendimento que a proponente está requerendo que o conselho 93 

superior revise seus próprios atos. O conselheiro ANTONIO CARLOS DE ANDRADE 94 

MONTEIRO enfatizou que a tese advinda da Súmula é correta, porém, no caso, estaria se 95 

presumindo que o processo estava eivado de vícios, razão pela qual o conselheiro discorda. O 96 

conselheiro DOMINGOS LOPES PEREIRA frisou que a proponente questiona três atos 97 

administrativos, quer sejam: a legalidade da restrição que o conselho estabeleceu para 98 

participação exclusiva de defensorias públicas em extinção para remoção, publicação do ato na 99 

véspera do recesso forense e o fato da lista de inscritos não ter retornado para homologação do 100 
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conselho. Com essa explanação o conselheiro pretende demonstrar que a proponente está 101 

litigando além do que foi decidido pelo conselho superior, haja vista que questiona também atos 102 

praticados pela Defensoria Pública-Geral. A presidente solicitou que o conselheiro ANTONIO 103 

CARLOS DE ANDRADE MONTEIRO apresentasse a indicação precisa do dispositivo 104 

regimental referente à sua questão de ordem para votação. O conselheiro mantém o 105 

entendimento que estariam impedidos os conselheiros que participaram da 199ª Sessão 106 

Ordinária, bem como o respeito à coisa julgada. O conselheiro RENAN FRANÇA 107 

CHERMONT RODRIGUES divergiu do entendimento do conselheiro BRUNO BRAGA 108 

CAVALCANTE em sua arguição de impedimento, bem como divergiu do conselheiro 109 

ANTONIO CARLOS DE ANDRADE MONTEIRO em sua questão de ordem. Entende que os 110 

argumentos apresentados não devem prosperar. O conselheiro RENAN FRANÇA 111 

CHERMONT RODRIGUES exemplificou que caso os argumentos de impedimento 112 

prosperassem, várias resoluções estariam eivadas de nulidade, tendo em vista a participação de 113 

membros do atual conselho na composição passada. Citou a Resolução CSDP Nº 260/2021 que 114 

estabelece no âmbito da DPE o sistema de ações afirmativas étnico-raciais nos concursos 115 

públicos de ingresso na carreira de Defensores Públicos, servidores e estagiários, aprovada pela 116 

composição anterior e ratificada pela atual composição do conselho superior. O conselheiro 117 

pontuou que não se trata de rediscussão de uma mesma matéria e que a declaração de nulidade 118 

é um fato novo, ademais trata-se de fato não apreciado pela composição passada. O conselheiro 119 

tem entedimento de que não há fundamento fático e jurídico para o acolhimento dos pleitos de 120 

impedimento apresentados pelo conselheiro BRUNO BRAGA CAVALCANTE e ANTONIO 121 

CARLOS DE ANDRADE MONTEIRO. O conselheiro RENAN FRANÇA CHERMONT 122 

RODRIGUES salientou que em caso de acolhimento das declarações de impedimento, todas as 123 

resoluções aprovadas neste mandato devem ser reanalisadas e as que tiverem similitude fática 124 

com resoluções passadas serão passíveis de nulidade dos conselheiros que decidiram no 125 

mandato anterior. O conselheiro BRUNO BRAGA CAVALCANTE não visualiza problemas 126 

quanto ao conselho superior exercer a autotutela, porém, no seu caso, o pedido de impedimento 127 

se justifica pelo fato da sua participação efetiva como relator do processo originário, bem como 128 

participação efetiva nos debates acerca da questão da mudança, da remoção e do edital. O 129 

conselheiro BRUNO BRAGA CAVALCANTE demonstrou preocupação ao fato de sua 130 

participação causar nulidades no processo. Solicitou a análise do seu pedido de impedimento e 131 

após a análise da questão de ordem levantada. O Conselheiro DOMINGOS LOPES PEREIRA 132 

fez observação que o pedido de vista concedido ao conselheiro ANTONIO CARLOS DE 133 

ANDRADE MONTEIRO teve como objetivo a apresentação do fundamento jurídico para o 134 

reconhecimento do impedimento dos conselheiros que participaram da composição anterior e 135 

que aguarda o lastro legal para que possa reconhecer possível impedimento ou suspeição. A 136 

presidente MÔNICA PALHETA FURTADO BELÉM DIAS chamou o feito à ordem e abriu 137 

votação sobre o requerimento de impedimento e suspeição do conselheiro BRUNO BRAGA 138 

CAVALCANTE. EM VOTAÇÃO: Análise do pedido principal de impedimento do 139 

conselheiro BRUNO BRAGA CAVALCANTE. A conselheira BEATRIZ FERREIRA DOS 140 

REIS votou  a favor do impedimento. O conselheiro RENAN FRANÇA CHERMONT 141 

RODRIGUES votou contra o impedimento. O conselheiro DOMINGOS LOPES PEREIRA 142 

votou contra o impedimento. O conselheiro WALBERT PANTOJA DE BRITO votou contra o 143 

impedimento. O conselheiro ANTONIO CARLOS DE ANDRADE MONTEIRO votou a favor 144 

do impedimento. O conselheiro CESAR AUGUSTO ASSAD votou a favor do impedimento. A 145 

presidente MÔNICA PALHETA FURTADO BELÉM DIAS votou contra o impedimento. 146 

RESULTADO: Por 4 x 3 fica rejeitado o pedido principal de impedimento requerido pelo 147 

conselheiro BRUNO BRAGA CAVALCANTE. A presidente submeteu o pedido subsidiário 148 

de suspeição por motivo de foro íntimo à análise do Conselho. RESULTADO: O conselho 149 

superior, por se tratar de alegação de foro íntimo acatou o pedido subsidiário de suspeição 150 
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feito pelo conselheiro BRUNO BRAGA CAVALCANTE. O conselheiro declarado suspeito 151 

retirou-se da sessão. A presidente abriu votação acerca da questão de ordem suscitada pelo 152 

conselheiro ANTONIO CARLOS DE ANDRADE MONTEIRO. EM VOTAÇÃO A 153 

QUESTÃO DE ORDEM: Os conselheiros que participaram da 199ª sessão ordinária do 154 
conselho superior serão considerados impedidos de julgar a presente matéria? A 155 

conselheira BEATRIZ FERREIRA DOS REIS votou  a favor do impedimento. O conselheiro 156 

RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES votou contra o impedimento. O conselheiro 157 

DOMINGOS LOPES PEREIRA votou contra o impedimento. O conselheiro WALBERT 158 

PANTOJA DE BRITO votou contra o impedimento. O conselheiro ANTONIO CARLOS DE 159 

ANDRADE MONTEIRO votou a favor do impedimento. O conselheiro CESAR AUGUSTO 160 

ASSAD votou a favor do impedimento. A presidente MÔNICA PALHETA FURTADO 161 

BELÉM DIAS votou contra o impedimento. RESULTADO: Por 4 X 3 fica rejeitada a 162 

questão de ordem suscitada pelo conselheiro ANTONIO CARLOS DE ANDRADE 163 
MONTEIRO. A presidente concedeu a palavra à Defensora Pública Maria de Belém Batista 164 

Pereira, a qual fez a exposição dos motivos do seu requerimento. A Defensora Pública enfatizou 165 

que apresentou questão de ordem para fins de obtenção da declaração de nulidade absoluta e 166 

insanável de atos administrativos emanados pelo conselho superior e pela ex-Defensora 167 

Pública-Geral Jeniffer de Barros Rodrigues. A proponente entende que a mudança de 168 

titularidade foi realizada de forma indevida, sem processo de remoção, sem oportunizar a todos 169 

os demais membros da carreira a chance de concorrer naquilo que de fato foi uma remoção. 170 

Reiterou o entendimento que todos os procedimentos que culminaram com a alteração estão 171 

eivados de vícios, flagrante ilegalidade, pessoalidade e má fé em publicar um edital de consulta 172 

às vesperas do recesso. A Defensora Maria de Belém alertou que deu entrada na questão de 173 

ordem nove meses após o ocorrido, além disso, alegou que a publicação realizada no Diário 174 

Oficial do Estado, em 07/05/2020, não publicou o resultado da consulta e sim alterou 175 

automaticamente a titularidade da Defensora Pública Jeniffer de Barros Rodrigues. A Defensora 176 

Pública Maria de Belém Batista Pereira ressaltou que o edital de consulta solicitou que as 177 

Defensorias Públicas declaradas em extinção se manifestassem acerca do interesse de terem sua 178 

titularidade transformada na 3ª Defensoria Pública da Mulher em situação de Violência de 179 

Gênero, vencendo o mais antigo na carreira. A Defensora destacou que é a mais antiga na 180 

carreira, com 38 anos. A Defensora questionou se o resultado do edital voltou ao Conselho para 181 

ratificação, se o conselho teve conhecimento do resultado onde a única inscrita foi a Defensora 182 

Jeniffer de Barros Rodrigues. Pontuou que teria interesse em se inscrever já que é a mais antiga 183 

na carreira. Por fim, a Defensora Pública Maria de Belém requereu ao conselho que conheça a 184 

presente questão de ordem, declare a nulidade do Art. 5°, VI, da Resolução CSDP N° 243, de 185 

16 de dezembro de 2019, bem como da PORTARIA N° 089/2020 - GAB/DPG, de 06 de maio 186 

de 2020, as quais permitiram a alteração da titularidade da Defensora Pública Jeniffer de Barros 187 

Rodrigues, da 2° Defensoria Pública de Defesa do Consumidor para a 3ª Defensoria Pública de 188 

Defesa da Mulher em Situação de Violência de Gênero. Após a manifestação da proponente,  189 

foi concedida a palavra ao advogado Diego Figueiredo Bastos. O advogado citou três 190 

apontamentos suscitados pela Defensora Pública Maria de Belém Batista Pereira: aparente 191 

aprovação de transposição de vagas sem processo próprio, a não submissão da decisão ao 192 

conselho superior após prazo do edital e da decisão unilateral pela tranposição da vaga e a falta 193 

de transparência e razoabilidade ao publicar edital no último dia do recesso forense. O 194 

advogado aduziu que a proponente levantou questão de ordem com fim de anular um ato 195 

administrativo (Portaria) e que segundo o Art. 86 da Lei Estadual nº 8.972/2020 o instrumento a 196 

ser utilizado seria a proposição de invalidação de ato administrativo. Aduziu também que não 197 

foi atendido o princípio da ampla defesa e do contraditório, haja vista que sua cliente foi 198 

intimada a apresentar manifestação em cinco dias sobre o caso. Além disso, o advogado 199 

destacou que sua cliente não foi indicada a que título estava sendo intimada a se manifestar. 200 
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Com relação à aparente aprovação transposição de vagas sem processo próprio, o advogado 201 

entende ser alegação sem sentido tendo em vista que a sua cliente simplesmente obedeceu o que 202 

o conselho superior determinou. No segundo apontamento, a não submissão da decisão ao 203 

conselho superior após prazo do edital e da decisão unilateral pela transposição da vaga, o 204 

senhor Diego Bastos defendeu que não houve transposição de vagas à medida que as 205 

defensorias anteriores deixaram de existir por determinação do conselho superior. Em terceiro 206 

apontamento, que trata da falta de transparência e razoabilidade ao publicar edital no último dia 207 

do recesso forense, o douto advogado defendeu que o ato foi publicado em Diário Oficial, razão 208 

pela qual o argumento da proponente se torna frágil. Por fim, o senhor Diego Bastos enfatizou 209 

que sua cliente não pode ser responsabilizada pelos atos determinados pelo conselho superior. 210 

A presidente passou a palavra ao conselheiro relator DOMINGOS LOPES PEREIRA, o qual 211 

dispensou a leitura do relatório, anteriormente disponibilizado ao advogado Diego Bastos e 212 

demais conselheiros e apresentado na sessão anterior, razão pela qual procedeu somente à 213 

leitura do seu voto. O Relator, em seu voto, vislumbra nenhum vício de iniciativa no ato de 214 

criação do núcleo, vez que de fato o processo foi deflagrado porque havia a necessidade de 215 

readaptação das defensorias que faziam atendimento à mulher vítima de violência no âmbito da 216 

região metropolitana de Belém. Advinda da criação do núcleo, surgiu a questão do direito à 217 

remoção, afeto à toda a categoria dos Defensores e Defensoras, que é um ato voluntário pelo 218 

qual um integrante da carreira aceita mudar de titularidade. O relator destacou que o processo 219 

de remoção restrito a defensores titulares de defensorias declaradas em extinção não encontra 220 

amparo legal, tendo em vista ser o contrário do que diz o Art. 45 da Lei Complementar 54/06. 221 

Além disso, o fato de que ao se alijar ilegalmente os demais defensores e defensoras que 222 

estavam em igualdade infere em violação do Princípio da Isonomia ou Igualdade. Com relação 223 

ao retorno do resultado da consulta ao conselho superior para ratificação, o conselheiro relator 224 

ponderou não se tratar de um mero processo de designação, onde não existiria nada a opor 225 

quanto ao regresso do feito para ratificação. O relator entende que trata-se de um processo de 226 

remoção e que há a necessidade de retorno da consulta para ratificação do colegiado, haja vista 227 

os ritos que um processo de remoção deve seguir. Outra questão levantada foi a publicação do 228 

edital de convocação no último dia antes do recesso forense. Com relação a isso, em seu voto, o 229 

conselheiro relator pontuou que a Defensoria Pública tem autonomia e que tem decidido por 230 

igual recesso, suspendido o expediente interno e determinado que o órgão funcione apenas no 231 

formato de plantão. O relator entende que publicação de edital na véspera do recesso forense 232 

não se traduz em ato de frustrar a concorrência, mas o fato de não ter havido farta comunicação, 233 

essa postura, por certo, resultou na inviabilidade do gozo de um direito pelos demais 234 

Defensores(as) Públicos(as). Em relação aos argumentos trazidos pelo advogado Diego Bastos 235 

acerca da não especificação à patrocinada de quais as consequências advirão da decisão, o 236 

relator comunicou que não tem como aferir quais serão as consequências de uma futura decisão 237 

colegiada e que cabe ao advogado, quando da orientação de seu constituinte, que ele mesmo 238 

pesquise e instrua seu cliente sobre as possíveis consequências que advirão de um litígio. Ainda 239 

em manifestação de seu voto, o relator destacou que não há a possibilidade de ser convalidado o 240 

ato atacado, vez que causou prejuízo concreto a terceiros, pois invalidou o direito de remoção 241 

de possíveis outros interessados. Por fim, o conselheiro relator DOMINGOS LOPES PEREIRA 242 

concluiu que o ato administrativo atacado está inquinado por vício de legalidade, porquanto, é 243 

anulável. Após a leitura do voto, a presidente abriu votação. EM VOTAÇÃO: A Nulidade do 244 

Art. 5°, VI, da Resolução CSDP N° 243, de 16 de dezembro de 2019, bem como da 245 

PORTARIA N° 089/2020 - GAB/DPG, de 06 de maio de 2020, as quais permitiram a 246 

alteração da titularidade da Defensora Pública Jeniffer de Barros Rodrigues, da 2° 247 

Defensoria Pública de Defesa do Consumidor para a 3ª Defensoria Pública de Defesa da 248 
Mulher em Situação de Violência de Gênero. A conselheira BEATRIZ FERREIRA DOS 249 

REIS votou contra a nulidade. O conselheiro RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES 250 
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votou a favor da nulidade. O conselheiro WALBERT PANTOJA DE BRITO votou a favor da 251 

nulidade. O conselheiro ANTONIO CARLOS DE ANDRADE MONTEIRO votou contra a 252 

nulidade. O conselheiro CESAR AUGUSTO ASSAD votou contra a nulidade. A presidente 253 

MÔNICA PALHETA FURTADO BELÉM DIAS votou a favor da nulidade. A presidente 254 

procedeu à DECLARAÇÃO DE RESULTADO: Por 4 x 3 fica declarada a nulidade do 255 

Art. 5°, VI, da Resolução CSDP N° 243, de 16 de dezembro de 2019, bem como da 256 

PORTARIA N° 089/2020 - GAB/DPG, de 06 de maio de 2020, as quais permitiram a 257 

alteração da titularidade da Defensora Pública Jeniffer de Barros Rodrigues, da 2° 258 

Defensoria Pública de Defesa do Consumidor para a 3ª Defensoria Pública de Defesa da 259 
Mulher em Situação de Violência de Gênero. Em decorrência da decisão do conselho, a 260 

presidente determinou o retorno ao status quo ante da Defensora Pública Jeniffer de Barros 261 

Rodrigues na 2º Defensoria Pública de Defesa do Consumidor sendo em tudo observadas as 262 

formalidades de estilo da secretaria executiva encaminhando ao Defensor Público-Geral para 263 

adoção das providências necessárias ao cumprimento da decisão. Por fim, ficam resguardados 264 

os atos praticados em interesse dos assistidos. O relator mencionou os princípios que 265 

fundamentam o status quo ante dos atos já praticados: Princípio da aparência, princípio da boa 266 

fé dos atos administrativos, princípio da segurança jurídica e princípio da presunção de 267 

legalidade dos atos administrativos. 268 

 269 

2.2) Discussão e deliberação de assuntos de interesse geral da Instituição, de natureza 270 

urgente ou singela, não constantes na pauta, que, a critério do Conselho, comportem 271 

deliberação imediata, independentemente da aplicação das normas regimentais de 272 
processamento. Não houve. 273 

 274 

2.3) Encerramento da Sessão. A Presidente do Conselho, em exercício, agradeceu pela 275 

presença de todos e mandou encerrar, às 18h00, a presente ATA que foi lavrada por mim, 276 

Wagner Romulo Pinho de Souza, Secretário Executivo do Conselho Superior, que após lida e 277 

aprovada, vai assinada pelos (as) Excelentíssimos (as) Membros (as) Natos (as) e demais 278 

Conselheiros (as) do Egrégio Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Pará e 279 

pelo representante da Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Estado do Pará. 280 

 281 

MÔNICA PALHETA FURTADO BELÉM DIAS 282 

Presidente do Conselho Superior, em exercício. 283 

Subdefensora Pública-Geral 284 

Membra Nata 285 

 286 

CÉSAR AUGUSTO ASSAD 287 

Corregedor-Geral 288 

Membro Nato 289 

 290 

NORMA MIRANDA BARBOSA 291 

Ouvidora-Geral 292 

Membra Nata 293 

 294 

ANTÔNIO CARLOS DE ANDRADE MONTEIRO 295 

Membro Titular 296 

 297 

WALBERT PANTOJA DE BRITO 298 

Membro Suplente 299 

 300 
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BRUNO BRAGA CAVALCANTE 301 

Membro Titular 302 

 303 

DOMINGOS LOPES PEREIRA 304 

Membro Titular 305 

 306 

RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES 307 

Membro Titular 308 

 309 

BEATRIZ FERREIRA DOS REIS 310 

Membra Titular 311 

 312 

MARCUS VINICIUS CAMPOS DA SILVEIRA FRANCO  313 

Representante da ADPEP 314 


