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 2 
Aos vinte e seis dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, às 10h, na sala de reuniões do 3 

gabinete da da Defensoria Pública do Estado do Pará, localizado no prédio sede, em Belém, sito 4 

à Tv. Padre Prudêncio nº 154 – facultada a participação de forma virtual, via aplicativo Zoom, 5 

devido à atual situação de pandemia – reuniram-se os Membros e Membras do Conselho 6 

Superior da Defensoria Pública do Estado, o Defensor Público-Geral, JOÃO PAULO 7 

CARNEIRO GONÇALVES LEDO, a Subdefensora Pública-Geral, MÔNICA PALHETA 8 

FURTADO BELÉM DIAS, o Corregedor-Geral CESAR AUGUSTO ASSAD, a Ouvidora-9 

Geral NORMA MIRANDA BARBOSA; os (as) Conselheiros (as) eleitos (as): CARLOS DOS 10 

SANTOS SOUSA, ANTÔNIO CARLOS DE ANDRADE MONTEIRO, BRUNO BRAGA 11 

CAVALCANTE, ALEXANDRE MARTINS BASTOS, JULIANA ANDRÉA OLIVEIRA, 12 

DOMINGOS LOPES PEREIRA, RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES e BEATRIZ 13 

FERREIRA DOS REIS; e o Representante da ADPEP, MARCUS VINICIUS CAMPOS DA 14 

SILVEIRA FRANCO, para realização da 84ª Sessão Ordinária. 15 

 16 

I – EXPEDIENTE: 17 
 18 

I.I) Abertura da sessão, conferência de quórum e instalação da reunião. Registre-se a 19 

presença do representante da Associação dos Servidores da Defensoria Pública do Estado do 20 

Pará, ALEX GONÇALVES SOARES. Verificada a existência de quórum, a sessão foi aberta 21 

pelo Defensor Público-Geral e Presidente do Conselho Superior. 22 

 23 

1.2) Leitura, aprovação e assinatura da ata da reunião anterior, caso esta providência 24 
ainda não tenha sido tomada. Aprovada a Ata da 218ª Sessão Ordinária.. 25 

 26 

1.3) Comunicações do Presidente e dos Conselheiros: Não houve. 27 

 28 

1.4) Relato do Secretário-Executivo sobre as providências tomadas para o cumprimento 29 
das deliberações da sessão anterior e outros informes. Não houve. 30 

 31 
1.5) Distribuição de novos expedientes e redistribuição: Não houve. 32 

 33 

2 – ORDEM DO DIA: 34 

 35 
2.1) Discussão e deliberação das matérias constantes na pauta: 36 

 37 

PROCESSO Nº 513/2021 – CSDP (PAE Nº 2020/1064136) 38 
ASSUNTO: Proposta Substitutiva/Alteradora da proposta original que estabelece cotas para 39 

ocupação de cargos na Defensoria Pública do Estado do Pará 40 

PROPONENTE: CONSELHEIRO BRUNO BRAGA CAVALCANTE 41 

RELATORA: BEATRIZ FERREIRA DOS REIS 42 

Os trabalhos foram iniciados com a realização do “Momento Aberto”. O Sr. Evandro Alencar, 43 

representante da Comissão de Proteção aos Direitos das Pessoas com Deficiênca da Ordem dos 44 

Advogados do Brasil, manifestou-se acerca da reserva de vagas para Pessoas com Deficiência. 45 

O representante da comissão da OAB sugeriu a adoção de um percentual que varie entre 10% a 46 

20% de reserva das vagas para PCD. Em segundo ponto, o representante solicitou que seja 47 

levado em consideração o último dado estatístico oficial dado pelo censo do IBGE em 2010, o 48 
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qual identificou que aproximadamente 25% (vinte e cinco porcento) da população brasileira 49 

possui alguma deficiência. O representante da OAB propôs a retirada da claúsula de barreira ou 50 

nota de corte, tendo em vista experiências negativas anteriores. Salientou a importância da 51 

efetivação da política inclusiva não apenas no edital do concurso próximo. Passou-se a palavra 52 

ao Sr. Jordeci Santa Brígida, representante da Associação Paraense das Pessoas com 53 

Deficiência (APPD), o qual destacou a luta histórica da APPD na construção do processo de 54 

inclusão de Pessoas com Deficiência no mercado de trabalho, seja no Regime Jurídico Único 55 

das três esferas de poder, bem como dentro da iniciativa privada. O Sr. Jordeci manifestou sua 56 

posição contrária à aprovação da Lei da Visão Monocular. O representante da APPD pontuou a 57 

necessidade de condições acessíveis para inclusão, seja ao deficiente visual, intelectual e físico, 58 

no mercado de trabalho. Além disso, destacou a desigualdade entre as deficiências, o que requer 59 

diferentes condições de acessibilidade. Foi concedida a palavra à Defensora Pública Regina 60 

Barata, a qual enalteceu a importância das políticas de cotas. Foi concedida a palavra à 61 

Defensora Pública Andreia Macedo Barreto. A Defensora Pública fez dois apontamentos acerca 62 

da temática. Primeiramente, pontuou a necessidade de revisão da terminologia de negros, para  63 

abranger pretos e pardos. Em segundo ponto, a Defensora propôs a revisão da composição da 64 

comissão especial. A Defensora exemplificou que não existe representação das comunidades 65 

quilombolas na referida comissão. Além disso, sugeriu o monitoramento das Pessoas com 66 

Deficiência aproveitando-se o censo que trata das políticas de ações afirmativas. A conselheira 67 

BEATRIZ FERREIRA DOS REIS fez um breve relato do processo. Do percentual destinado à 68 

pessoas negras, após manifestação da coordenadora do Grupo de Trabalho Interinstitucional em 69 

Defesa das Garantias e dos Direitos dos Povos Quilombolas e contra o Racismo e, após 70 

manifestações exaradas por importantes setores da sociedade civil por ocasião da consulta 71 

pública realizada, a relatora entende que o percentual de reserva de vagas deve ser de 20% 72 

(vinte porcento) à pessoas pretas e pardas, 5% (cinco porcento) para indígenas e 5% (cinco 73 

porcento) para quilombolas. A conselheira manifestou-se pela aprovação da proposta de 74 

alteração feita pelo proponente, porém aumentando-se as porcentagens, conforme anteriormente 75 

mencionado. Do percentual destinado a Pessoas com Deficiência, a conselheira BEATRIZ 76 

FERREIRA DOS REIS propôs que seja adotado o percentual para 10% (dez porcento) para 77 

Pessoas com Deficiência, diferentemente dos 5% (cinco porcento) propostos pelo conselheiro 78 

BRUNO BRAGA CAVALCANTE. Da Proposta para instituição do censo étnico racial da 79 

Defensoria Pública do Estado do Pará, a Conselheira BEATRIZ FERREIRA DOS REIS votou 80 

pela aprovação da proposta de Resolução que institui o censo, após as alterações sugeridas no 81 

que concerne ao percentual da reserva de vagas de 20% (vinte porcento) para pretos e pardos e 82 

10% (dez porcento) para Pessoas com Deficiência. Em discussão: O conselheiro 83 

ALEXANDRE MARTINS BASTOS enfatizou a importância da participação da sociedade civil 84 

durante o “Momento Aberto”, inovação trazida pelo atual Regimento Interno do Conselho 85 

Superior. O conselheiro manifestou ter estranheza ao fato de que, em q pese existir um 86 

percentual de cotas em concursos públicos, pelo menos em sua maior parte, negros, indígenas e 87 

Pessoas com Deficiência não são aprovados. O conselheiro ALEXANDRE MARTINS 88 

BASTOS realçou que as cotas não servem para medir capacidade da Pessoa com Deficiência, 89 

indígenas, quilombolas e negros. Para ele, a cota é um limite de nota de corte para que a banca 90 

corrija um maior número de provas e para se evitar um grande número de aprovados no 91 

concurso. O conselheiro entende que a restrição de nota por matéria é que acaba se tornando 92 

limitadora, portanto, sugere a retirada de nota de corte. O Conselheiro ALEXANDRE 93 

MARTINS BASTOS acompanha a relatora no que tange aos percentuais propostos no voto e 94 

propõe a inclusão das Pessoas com Deficiência no censo étnico racial para que se possa 95 

mensurar o quantitativo de Pessoas com Deficiência. EM VOTAÇÃO, O DESTAQUE:  A 96 
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INCLUSÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO CENSO ÉTNICO RACIAL. 97 
RESULTADO: A INCLUSÃO FOI APROVADA, À UNANIMIDADE. O conselheiro 98 

ALEXANDRE MARTINS BASTOS elogiou o Defensor Público DANIEL AUGUSTO LOBO 99 

DE MELO pela propositua de Ação Civil Pública para inclusão de PCDs como prioridade na 100 

vacinação contra COVID-19. O conselheiro BRUNO BRAGA CAVALCANTE salientou que, 101 

apesar da legislação específica das Pessoas com Deficiência, que regulamenta inclusive a 102 

questão de cotas para ingresso no serviço público, as Defensorias Públicas não ressaltavam a 103 

existência das cotas para PCD, embora as praticassem. O conselheiro BRUNO BRAGA 104 

CAVALCANTE destacou a existência de um parecer da ANADEP, onde se ressaltou a 105 

importância de constar expresssamente na política de cotas o percentual para Pessoas com 106 

Deficiência. O conselheiro citou que a lei complementar da Defensoria Pública também coloca 107 

como cotas os percentuais para PCD, nos termos de Resolução do Conselho Superior. 108 

Finalizando sua manifestação, o conselheiro BRUNO BRAGA CAVALCANTE acompanha os 109 

aumentos percentuais propostos pela relatora, a necessidade de se expressar as cotas para PCD, 110 

bem como defende a definição de novos regramentos para que a políticia de cotas seja efetiva. 111 

A Conselheira JULIANA ANDREA OLIVEIRA memorou e reconheceu o trabalho que foi 112 

feito por outras composições do Conselho Superior no que diz respeito às cotas. A conselheira 113 

levantou questão de ordem com relação à comissão avaliadora. A Conselheira apresentou aos 114 

demais conselheiros sua proposta de alteração da composição da comissão avaliadora, que 115 

consiste na indicação de Defensor Público, especialmente negro, para participação na referida 116 

comissão, bem como a inclusão de representantes cotistas. EM VOTAÇÃO, A QUESTÃO 117 

DE ORDEM: ALTERAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO AVALIADORA 118 

MENCIONADA NO §9º DO ART. 2º DA RESOLUÇÃO. RESULTADO: FOI 119 

APROVADA, À UNANIMIDADE, A ALTERAÇÃO PROPOSTA PELA 120 
CONSELHEIRA JULIANA ANDREA OLIVEIRA. O Conselheiro ANTÔNIO CARLOS 121 

DE ANDRADE MONTEIRO manifestou concordância com os conselheiros que o 122 

antecederam. O conselheiro pontuou que a proposta de ampliação dos percentuais é bastante 123 

válida porque sinaliza uma verdadeira vontade política da Defensoria Pública. Ainda em sua 124 

manifestação, frisou que apesar da política de inclusão se fazer presente nos editais de 125 

concursos públicos, acredita que estas não sejam suficientes para efetiva aprovação de pessoas 126 

com perfis cotistas. Aprova integralmente o voto da relatora. O Conselheiro RENAN FRANÇA 127 

CHERMONT RODRIGUES salientou o resgate da Resolução de cotas aprovada em 2018, que 128 

até então não havia sido publicada. O conselheiro fez a observação que pela Resolução nº 260 129 

as reservas eram de 20% (vinte porcento) para cotistas + 5% (cinco porcento) para PCD 130 

(reserva de lei específica). O Conselheiro frisou que a proposta elevou a reserva de cotas para 131 

40% (quarenta porcento), porém destacou que uma decisão precisa sobre as porcentagens é 132 

dificil, tendo em vista não saber qual percentual seria ideal para se compatibilizar as ações 133 

afirmativas com o princípio do concurso público, da eficiência no serviço público, com a 134 

razoabilidade e a proporcionalidade. Assim, o conselheiro levantou essa reflexão aos demais. O 135 

conselheiro RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES manifestou preocupação com a 136 

exclusão da nota de corte e a consequente perda de eficiência técnica e jurídica na prestação dos 137 

serviços aos assistidos. O Conselheiro ALEXANDRE MARTINS BASTOS enfatizou que lei 138 

federal dá margem percentual de 5% a 20%, o que permite à Defensoria Pública normatizar 139 

dentro desses percentuais. Assinalou que o que se aplica quando se institui cotas é o princípio 140 

da isonomia e da equidade. Propôs a reflexão de que a Pessoa com Deficiência, indígenas, 141 

quilombolas e negros não são menos capazes que pessoas ditas normais e que não vai ser a 142 

exclusão da nota de corte que vai medir a qualidade de serviço a ser prestado. Ainda em sua 143 

manifestação, o conselheiro ALEXANDRE MARTINS BASTOS ponderou que não vai ser a 144 
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quantidade de entrada de pessoas cotistas que vai prejudicar o assitido, tendo em vista que, em 145 

muitos casos, as pessoas cotistas são muito mais capazes que pessoas ditas normais, não 146 

deficientes. O conselheiro RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES concorda em maior 147 

parte com o conselheiro ALEXANDRE MARTINS BASTOS, porém manteve preocupação 148 

com a exclusão da nota de corte. O conselheiro BRUNO BRAGA CAVALCANTE 149 

parabenizou a Ouvidora-Geral pela audiência realizada. O conselheiro acredita ser natural a 150 

insegurança gerada pela instituição de algo inovador como a exclusão da nota de corte. 151 

Ponderou que o estabelecimento de percentuais de cotas, seja qual for, em nada fere o princípio 152 

do acesso do serviço público, o princípio da isonomia e a qualidade do serviço a ser prestado ao 153 

assistido. Para comprovar isso, o conselheiro fez a observação que, em que pese os percentuais 154 

reservados, o grau de dificuldade das provas será exatamente o mesmo para todos os 155 

candidatos. A Ouvidora-Geral NORMA MIRANDA BARBOSA destacou a importância e a 156 

urgência no avanço do tema. Poderou que a instituição só saberá medir a competência dos 157 

candidatos cotistas se, primeiramente, a oportunidade for dada. O presidente da ADPEP 158 

MARCUS VINICIUS CAMPOS DA SILVEIRA FRANCO parabenizou a composição do 159 

conselho pela retomada do tema, o quem vem transformando a instituição mais representativa, 160 

mais democrática e mais acessível. EM VOTAÇÃO: AUMENTO DOS PERCENTUAIS DE 161 

COTAS. APROVADOS À UNIMIDADE OS PERCENTUAIS DE 20% (VINTE 162 

PORCENTO) PARA NEGROS (PRETOS E PARDOS), 5% (CINCO PORCENTO) 163 

PARA INDÍGENAS,  5% (CINCO PORCENTO) PARA QUILOMBOLAS E 10% (DEZ 164 
PORCENTO) PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. O presidente da ASDPUB, ALEX 165 

GONÇALVES SOARES, parabenizou a Ouvidora-Geral pelo empenho e trabalho à frente da 166 

Ouvidoria, bem como parabenizou a gestão da Defensoria Pública do Pará pelo direito de voz 167 

concedido à associação dos servidores, o que confirma uma gestão mais democrática. 168 

Parabenizou pela inovação da implementação das cotas.   169 

 170 

PROCESSO Nº 519/2021 – CSDP (PAE Nº 2021/273922) 171 
ASSUNTO: Proposta de Regulamento do V Concurso para ingresso na carreira de Defensor 172 

Público Substituto da Defensoria Pública do Estado do Pará – Categoria Inicial 173 

PROPONENTE: DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL 174 

RELATOR: BRUNO BRAGA CAVALCANTE 175 

O conselheiro BRUNO BRAGA CAVALCANTE fez a leitura do voto e trouxe alterações a 176 

serem discutidas com os demais conselheiros, como a exclusão de cláusulas de barreira e o 177 

remanejamento de vagas não preenchidas. Com relação ao Art. 31, o presidente sugeriu a 178 

alteração das preferências nas ordens de remanejamento de vagas não preenchidas na seguinte 179 

ordem: As vagas destinadas às Pessoas com Deficiência, se não preenchidas serão primeiro 180 

disponibilizadas a quilombolas, depois à indigenas e por fim a negros. Não houve objeção à 181 

alteração proposta pelo Presidente. O presidente fez a sugestão de alteração no Art. 54 proposto 182 

pelo relator quanto à inclusão da exigência de “postura e dicção do candidato” na prova de 183 

tribuna. Propôs-se a seguinte redação: “Durante a Prova de Tribuna, serão avaliados os 184 

seguintes quesitos: articulação do raciocínio; convencimento da argumentação; poder de 185 

síntese; emprego de linguagem técnico-jurídica; uso correto do vernáculo; respeitadas as 186 

limitações da pessoa com deficiência.” Não houve objeções quanto à alteração proposta pelo 187 

presidente. No artigo que trata da competência para prorrogação do concurso público, o 188 

presidente sugeriu a inclusão da seguinte redação: “...mediante iniciativa da Defensoria 189 

Pública- Geral”. Não houve objeções quanto à inclusão da redação. O Presidente, observando o 190 

resultado do último censo da Defensoria Pública, pontuou que 70% (setenta porcento) dos 191 

defensores, servidores e estagiários se autodeclararam como pretos ou pardos. O Presidente 192 
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demonstrou preocupação no sentido de que, pela maior quantidade de pessoas declaradas 193 

pardas, estas tomariam as vagas dos declarados pretos. O presidente sugeriu a divisão do 194 

percentual de 20% (vinte porcento) para negros na proporção de 10% (dez porcento) para pretos 195 

e 10% (dez porcento) para pardos. O presidente solicitou a manifestação da coordenadora do 196 

Grupo de Trabalho Interinstitucional em Defesa das Garantias e dos Direitos dos Povos 197 

Quilombolas e contra o Racismo, Andreia Macedo Barreto, no que diz respeito à divisão 198 

percentual. A Coordenadora do Grupo de Trabalho informou que o levantamento realizado 199 

apresentou algumas impropriedades técnicas, seja pelas nomenclaturas usadas, seja pela baixa 200 

adesão de defensores e servidores no censo organizado pelo Grupo de Trabalho, apresentando 201 

assim margem de erros grandes e inconsistência nos dados. A coordenadora acredita que a 202 

divisão segregaria pardos e pretos, que hoje lutam pelo reconhecimento na forma de um grupo 203 

só, negros. Após a manifestação da coordenadora o presidente retirou sua proposição de divisão 204 

percentual. Entrou em discussão as cláusulas de barreira. O Presidente informou que a gestão 205 

obteve orçamentos preliminares baseados em uma quantidade limitada de provas discursivas a 206 

serem corrigidas e quantidade de arguições a serem realizadas. O Presidente suscitou que a 207 

ausência de limitativo de número de candidatos, numa região onde a maioria se indentifica 208 

como pardo, pode causar inviabilidade do concurso público ao tempo que os custos envolvidos 209 

aumentariam consideravelmente. Além disso, por conta da ausência de cláusulas de barreira, a 210 

banca pode tornar a prova mais difícil possível, objetivando a eliminação de um maior número 211 

de candidatos. O presidente pontuou que dependendo da experiência com as cláusulas de 212 

barreira neste concurso, a questões podem ser revistas em concursos próximos. Defendeu 213 

cautela com relação ao tema. Em discussão: O conselheiro BRUNO BRAGA CAVALCANTE 214 

manifestou entendimento ao exposto pelo presidente, porém ressaltou que as Defensorias 215 

Públicas vêm com exito aplicando a exclusão da nota de corte. O conselheiro tomou como 216 

exemplo a Defensoria Pública do Estado do Maranhão, que excluiu a nota de corte, e verificou-217 

se que não houve a profusão de candidatos aprovados, por questões históricas de desigualdades 218 

de oportunidades. Citou outras Defensorias Públicas que adotaram a exclusão da nota de corte, 219 

as quais também chegaram à conclusão de que a política pública de cotas não se executa. O 220 

Conselheiro entende que a aplicação da nota de corte pela Defensoria Pública do Pará irá de 221 

encontro com o entedimento das demais Defensorias Públicas estaduais. O conselheiro BRUNO 222 

BRAGA CAVALCANTE ressaltou que, naturalmente, não haverá número elevado de 223 

aprovados no concurso, cotistas ou não, por conta da nota mínima 6,0 (seis). O conselheiro tem 224 

o entendimento que esta nota mínima já eliminará a grande maioria dos candidatos. O 225 

Presidente retomou o seu pensamento no sentido de que a exclusão da nota de corte tornará a 226 

prova mais difícil, dificultando a aprovação de candidatos. O conselheiro BRUNO BRAGA 227 

CAVALCANTE manteve seu pensamento no sentido que o temor do presidente não se 228 

concretizará. O presidente expôs o seu ponto de vista, já mencionado, à conselheira BEATRIZ 229 

FERREIRA DOS REIS. O conselheiro ALEXANDRE MARTINS BASTOS acredita que a 230 

nota de corte dificultaria e limitaria o acesso de Pessoas com Deficiência às fases do concurso. 231 

O conselheiro acompanha o Relator, tendo em vista o anseio da sociedade civil. O conselheiro 232 

RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES assinalou o avanço da Defensoria Pública do 233 

Pará no que diz respeito ao aumento dos percentuais de cota de 20% (vinte porcento) para 40% 234 

(quarenta porcento). O conselheiro trouxe à discussão a vedação da aplicação de critérios 235 

diferenciados, conforme dispõe o Art. 2º, Inc. II do Decreto nº 9.508, de 24 de setembro de 236 

2018, o qual trata de igualdade de condições das Pessoas com Deficiência com os demais 237 

candidatos, inclusive no que diz respeito aos critérios de aprovação. O conselheiro aduziu que a 238 

aplicação de critérios diferenciados pode gerar vício de legalidade. Pontuou que o Supremo 239 

Tribunal Federal já chancelou a legalidade da cláusula de barreira. O conselheiro RENAN 240 
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FRANÇA CHERMONT RODRIGUES declarou-se totalmente favorável à garantia da 241 

aplicação das políticas afirmativas, o que em seu entendimento, foi alcançado com o aumento 242 

do percentual de cotas, porém não concorda com a adoção de critérios diferenciados de 243 

aprovação nas fases para os cotistas, tendo me vista que tal adoção pode ser questionada 244 

judicialmente. O conselheiro votou pela manutenção das cláusulas de barreira, no entanto 245 

sugeriu que, em caso de não concordância, seja estendida a proporção igualitária entre as cotas. 246 

A conselheira JULIANA ANDREA OLIVEIRA entende ser necessária a fixação de regra de 247 

quantitativo máximo de pessoas cotistas que iriam para as fases posteriores. A conselheira 248 

entende que o objeto da discussão não se trata de cláusula de barreira e sim de um limite de 249 

quantitativo de aprovações para as próximas fases. O presidente sugeriu o aumento da 250 

proporção que limita aprovados de 30x para 40x. O conselheiro BRUNO BRAGA 251 

CAVALCANTE voltou a enfatizar que 12 (doze) Defensorias Públicas excluíram a nota de 252 

corte. Em relação ao decreto citado pelo conselheiro RENAN FRANÇA CHERMONT 253 

RODRIGUES, o conselheiro entende que o dispositivo trata de aprovação em concurso e que a 254 

discussão gira em torno de habilitação às fases posteriores. Ressaltou que em nenhum momento 255 

a exclusão da cláusula de barreira equivale a uma regra diferenciada para aprovação em 256 

concurso público. Com relação ao veto da lei complementar, o conselheiro BRUNO BRAGA 257 

CAVALCANTE memorou a participação do Procurador-Geral do Estado em sessão do 258 

Conselho, o qual informou que as motivações do veto não se deram pelo atrelamento dos 259 

servidores na lei e sim pelo entendimento de que a Defensoria Pública não possui iniciativa de 260 

lei para tratar de servidores. Relembrou que, na mesma sessão, manifestou divergência desse 261 

entendimento. O conselheiro BRUNO BRAGA CAVALCANTE entende que, por mais haja 262 

esforço conceitual, o conselho está votando uma cláusula de barreira. O Presidente esclareceu 263 

que as razões do veto da lei complementar se deram por vários motivos. Em votação: Retirada 264 

ou manutenção da cláusula que limita a quantidade de aprovados para as fases seguintes 265 
do concurso, na proporção incial de 40x. A conselheira BEATRIZ FERREIRA DOS REIS 266 

votou a favor da manutenção da limitação quantitativa. O conselheiro RENAN FRANÇA 267 

CHERMONT RODRIGUES votou a favor da manutenção da limitação quantitativa. O 268 

Conselheiro DOMINGOS LOPES PEREIRA votou a favor da manutenção da limitação 269 

quantitativa. A conselheira JULIANA ANDREA OLIVEIRA votou a favor da manutenção da 270 

limitação quantitativa. O conselheiro ALEXANDRE MARTINS BASTOS votou a favor da 271 

retirada da limitação quantitativa. O conselheiro BRUNO BRAGA CAVALCANTE votou a 272 

favor da retirada da limitação quantitativa. O conselheiro ANTÔNIO CARLOS DE 273 

ANDRADE MONTEIRO votou a favor da retirada da limitação quantitativa. O conselheiro 274 

CARLOS DOS SANTOS SOUSA votou a favor da retirada da limitação quantitativa. O 275 

conselheiro CESAR AUGUSTO ASSAD votou a favor da manutenção da limitação 276 

quantitativa. A conselheira  MÔNICA PALHETA FURTADO BELÉM DIAS votou a favor da 277 

manutenção da limitação quantitativa, o Presidente, JOÃO PAULO CARNEIRO 278 

GONÇALVES LEDO votou a favor da manutenção da limitação quantitativa. RESULTADO: 279 

POR 7 X 4 FICA MANTIDA A CLÁUSULA QUE LIMITA A QUANTIDADE DE 280 

APROVADOS PARA AS FASES SEGUINTES DO CONCURSO, NA PROPORÇÃO 281 
INICIAL DE 40X. O Conselheiro RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES  solicitou 282 

apoio da gestão da Defensoria Pública ao projeto da ADPEP de estudo acerca da implantação 283 

de subsídios e valorização na recomposição da remuneração dos Defensores Públicos. O 284 

presidente e Defensor Público-Geral, JOÃO PAULO CARNEIRO GONÇALVES LEDO 285 

colocou-se à disposição para apoio no que estiver ao seu alcance. O senhor Jordeci Santa 286 

Brígida, representante da Associação Paraense das Pessoas com Deficiência (APPD), realçou o 287 

momento histórico que o Conselho Superior está vivendo e parabenizou a iniciativa da 288 
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Defensoria Pública. O Presidente da ADPEP parabenizou a Ouvidora-Geral NORMA 289 

MIRANDA BARBOSA pelo empenho e dedicação à frente da Ouvidoria-Geral. Ainda em sua 290 

manifestação, destacou a importância da oferta de melhor estrutura, condições de trabalho e 291 

remuneração, paritárias com outras carreiras como magistratura e Ministério Público, a fim de 292 

se  fortalecer a permanência de Defensores na carreira. 293 

 294 

II.II) Discussão e deliberação de assuntos de interesse geral da Instituição, de natureza 295 

urgente ou singela, não constantes na pauta, que, a critério do Conselho, comportem 296 

deliberação imediata, independentemente da aplicação das normas regimentais de 297 
processamento.  298 

Não houve. 299 

 300 
II.III) Encerramento da Sessão. O Presidente do Conselho agradeceu pela presença de todos e 301 

mandou encerrar, às 18h15, a presente ATA que foi lavrada por mim..........., Wagner Romulo 302 

Pinho de Souza, Secretário Executivo do Conselho Superior, em exercício, que após lida e 303 

aprovada, vai assinada pelos Excelentíssimos Membros Natos e demais Conselheiros do 304 

Egrégio Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Pará e pelo (a) representante da 305 

Associação dos Defensores Públicos do Estado do Pará. 306 

 307 

JOÃO PAULO CARNEIRO GONÇALVES LEDO 308 

Presidente do Conselho Superior 309 

Defensor Público-Geral 310 

Membro Nato 311 

 312 

MÔNICA PALHETA FURTADO BELÉM DIAS 313 

Subdefensora Pública-Geral 314 

Membra Nata 315 

 316 

CESAR AUGUSTO ASSAD 317 

Corregedor-Geral 318 

Membro Nato 319 

 320 

NORMA MIRANDA BARBOSA 321 

Ouvidora-Geral 322 

Membra Nata 323 

 324 

CARLOS DOS SANTOS SOUSA 325 

Membro Titular 326 

 327 

ANTÔNIO CARLOS DE ANDRADE MONTEIRO 328 

Membro Titular 329 

 330 

BRUNO BRAGA CAVALCANTE 331 

Membro Titular 332 

 333 

ALEXANDRE MARTINS BASTOS 334 

Membro Titular 335 

 336 
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JULIANA ANDRÉA OLIVEIRA 337 

Membra Titular 338 

 339 

DOMINGOS LOPES PEREIRA 340 

Membro Titular 341 

 342 

RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES 343 

Membro Titular 344 

 345 

BEATRIZ FERREIRA DOS REIS 346 

Membra Titular 347 

 348 

MARCUS VINICIUS CAMPOS DA SILVEIRA FRANCO 349 

Representante da ADPEP 350 


