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 2 

Aos dezesseis dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, 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 atual 5 

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

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

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

AUGUSTO ASSAD, A Ouvidora-Geral, NORMA MIRANDA BARBOSA, os Conselheiros eleitos: 9 

ANTONIO CARLOS DE ANDRADE MONTEIRO, BRUNO BRAGA CAVALCANTE, ALEXANDRE MARTINS 10 

BASTOS, DOMINGOS LOPES PEREIRA, RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES e BEATRIZ 11 

FERREIRA DOS REIS; o Presidente da ADPEP, MARCUS VINÍCIUS CAMPOS DA SILVEIRA FRANCO, 12 

para realização da 239ª Sessão Ordinária do Conselho Superior da Defensoria Pública do Pará. 13 

 14 

1 – EXPEDIENTE: 15 

 16 

1.2) Abertura da sessão, conferência de quórum e instalação da reunião: Justificada a ausência 17 

da Conselheira JULIANA ANDREA OLIVEIRA por motivo de gozo de folgas compensatórias. Registre-18 

se a presença da Diretora Metropolitana, Luciana Santos Filizzola Bringel. Verificada a existência 19 

de quórum, a sessão foi aberta pelo Defensor Público-Geral e Presidente do Conselho Superior, 20 

JOÃO PAULO CARNEIRO GONÇALVES LÉDO. 21 

 22 

1.3) Leitura, aprovação e assinatura da ata da reunião anterior, caso esta providência ainda não 23 

tenha sido tomada. Aprovada a ata da 237ª Sessão Ordinária. 24 

 25 

1.4) Comunicações do Presidente e dos Conselheiros. O presidente iniciou a sessão com a 26 

apresentação do relatório de produtividade do Conselho Superior nos últimos 06 (seis) anos. Após 27 

a apresentação, o presidente determinou a expedição de Portaria de elogio aos atuais 28 

conselheiros em consideração à destacada produtividade desta composição. A Diretora 29 

Metropolitana, Luciana Santos Filizzola Bringel, sugeriu que o relatório de produtividade do 30 

Conselho Superior fosse publicado na intranet da instituição. O presidente acatou a sugestão da 31 

Diretora Metropolitana. A Ouvidora-Geral, NORMA MIRANDA BARBOSA, fez a apresentação do 32 

relatório das visitas institucionais às Defensorias Públicas da Região Metropolitana de Belém. A 33 

Ouvidora-Geral informou que as visitas tiveram como objetivo escutar os funcionários e 34 

defensores a fim de dirimir situações que chegam à Ouvidoria. A Ouvidora teceu elogios às 35 

Defensorias Públicas de Benevides, Marituba e Santa Izabel. Em sua manifestação, informou das 36 

necessidades estruturais das Defensorias Públicas de Mosqueiro e Santa Izabel. A Ouvidora 37 

observou a necessidade de oficinas de relação interpessoal. Em seu relatório, a Ouvidora-Geral 38 

sugeriu que seja feito um mapeamento dos atendimentos diários dessas DPE’s, para com isso 39 

fazer implementação de pessoal. Por fim, comunicou que o Conselho Nacional das Ouvidorias das 40 

Defensorias Públicas está produzindo Nota Pública elencando várias demandas como o 41 

fortalecimento das defensorias e maior destinação de recursos. A Nota Pública será destinada aos 42 

candidatos a governadores que irão se submeter ao processo eleitoral de 2022. O presidente 43 

solicitou à Diretora Metropolitana a realização de mutirão de atendimento cível em Ananindeua. 44 

Sobre as Defensorias Públicas de Mosqueiro e Sabta Izabel, o presidente informou que as visitou e 45 

constatou as necessidades apontadas no relatório. O presidente informou que a gestão continuará 46 
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a procura de imóveis para as Defensorias. Ainda em manifestação, ressaltou a necessidade 47 

fortalecimento da Defensoria de Santa Izabel, tendo em vista a proximidade com o município de 48 

Santo Antonio do Tauá. Registre-se a presença do Diretor da Escola Superior da Defensoria 49 

Pública, Rodrigo Ayan da Silva. O presidente expôs a necessidade de capacitação aos Sevidores e 50 

Defensores de Ananindeua. O conselheiro CESAR AUGUSTO ASSAD considera que o Núcleo de 51 

Ananindeua está bem servido de pessoal. O conselheiro informou que, em correição, observou a 52 

má distribuição de tarefas e ausência de atribuições bem definidas entre os servidores, assessores 53 

e estagiários do Núcleo. O conselheiro defendeu o fortalecimento das coordenações de Núcleo em 54 

face da impossibilidade da presença da Diretoria Metropolitana em todos os núcleos. O 55 

conselheiro CESAR AUGUSTO ASSAD destacou que a assessoria jurídica foi um ganho para a 56 

instituição, porém observou que a assessoria jurídica está sendo mal administrada. Com relação à 57 

assessoria, o conselheiro acha importante que se tenha uma regulamentação definindo as 58 

atribuições, limites e horários dos assessores jurídicos. O presidente sugeriu ao Diretor da Escola 59 

Superior que se realize projeto de qualificação dos assessores jurídicos. O conselheiro ANTONIO 60 

CARLOS DE ANDRADE MONTEIRO, em sua percepção, enfatizou que a Defensoria Pública de 61 

Marituba deve ser exemplo a ser seguido. O conselheiro informou que a Corregedoria-Geral está 62 

ciente dos problemas de Ananindeua e que foram feitas recomendações à coordenação. O 63 

conselheiro tem o entendimento que o problema em Ananindeua  está na dificuldade de 64 

agendamento, nos vícios prejudiciais e má distribuição dos serviços. O presidente informou sobre 65 

a instalação do sistema SOLAR. Destacou que com a implantação do sistema será possível coletar 66 

números (estatísticos) e assim cobrar mais empenho. Além disso, com o sistema haverá a 67 

possibilidade de remanejamento de recursos humanos e de material de acordo com a demanda 68 

apresentada. O conselheiro ANTONIO CARLOS DE ANDRADE MONTEIRO informou existe má 69 

divisão de trabalho entre os próprios defensores e má distribuição de estações de trabalho dos 70 

assessores. O conselheiro informou sobre a necessidade de melhoramento da estrutura na 71 

Defensoria Pública de Igarapé Miri, haja vista o pequeno espaço para acomodar os servidores e 72 

defensores. Finalizou sua manifestação informando que a corregedoria encaminhará relatório com 73 

as devidas recomendações às Diretorias e Gestão. A Diretora Metropolitana, Luciana Bringel, fez 74 

esclarecimentos sobre alguns pontos abordados. Sobre a defensoria de Mosqueiro, a Diretora 75 

entende que há a necessidade de a defensoria sair do fórum. Sobre a defensoria de Santa Izabel 76 

também apresenta a necessidade de novas instalações, haja vista a possibilidade de reforma no 77 

fórum do município. Com relação à Defensoria Pública de Ananindeua, a Diretora Metropolitana 78 

tem conversado com a atual coordenadora, e que esta tem se reunido com servidores e 79 

defensores a fim de sanar os problemas do núcleo. A Diretora comunicou que tem a intenção de 80 

submeter à gestão e ao Conselho uma proposta de criação de mais uma defensoria em 81 

Ananindeua, pois entende que o problema de Ananindeua é o número insuficiente de defensores 82 

para a demanda cível. A Diretora Metropolitana expôs a necessidade da volta do ponto eletrônico 83 

nos núcleos da Defensoria Pública a fim de se resolver problemas relacionados ao horário de 84 

trabalho. O diretor da Escola Superior da Defensoria, Rodrigo Ayan, informou que a defensoria de 85 

Ananindeua receberá o reforço de 05 (cinco) estagiários de pós-graduação. Em relação à 86 

capacitação de assessores, o diretor informou que foi feito o acolhimento dos assessores. 87 

Destacou que os cursos que são realizados para defensores, os assessores são convidados a 88 

participar, porém apontou que muitos não participam. O Diretor sugeriu a hipótese de criação de 89 

um curso convocação. Ainda em sua manifestação, informou que a Escola Superior realizou dois 90 

cursos de humanização que contaram com inscritos que trabalham na defensoria de Ananindeua e 91 

que houve um bom resultado. O Diretor acredita que no caso de Ananindeua é necessária a 92 
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realização de capacitação, terapias, trabalhos em grupos e dinâmicas in loco. Ressaltou que no 93 

mês de junho será realizada uma capacitação aos estagiários e assessores em Ananindeua. 94 

Finalizou sua fala colocando a Escola Superior à disposição para demandas de cursos.         95 

 96 

1.5) Relato do Secretário-Executivo sobre as providências tomadas para o cumprimento das 97 

deliberações da sessão anterior e outros informes: Não houve. 98 

 99 

1.6) Distribuição de novos expedientes e redistribuição: Não houve 100 

 101 

2 – ORDEM DO DIA: 102 

 103 

2.1) Discussão e deliberação das matérias constantes na pauta: 104 

 105 

2.1.1) PROCESSO Nº 533/2021 – CSDP (PAE Nº 2021/673065)  106 

ASSUNTO: Proposta de Resolução que regulamenta as regras de Transparência Pública e de Acesso 107 

a Informação no âmbito da Defensoria Pública do Estado do Pará.  108 

PROPONENTE: BRUNO BRAGA CAVALCANTE  109 

RELATOR: CÉSAR AUGUSTO ASSAD 110 

O Presidente sugeriu que o processo baixasse em diligência para que a consultoria de controle 111 

interno se manifeste sobre a proposta, bem como para que o Chefe de Gabinete, Luã Baía Ferreira 112 

estude e faça sugestões sobre os parâmetros de transparência. Não houve divergências acerca da 113 

sugestão de diligência proposta pelo presidente. FICA O PROCESSO BAIXADO EM DILIGÊNCIA 114 

PARA MANIFESTAÇÃO DA CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO E ESTUDOS SOBRE OS 115 

PARÂMETROS DE TRANSPARÊNCIA.  116 

 117 

2.1.2) PROCESSO CSDP Nº 563/2022 – CSDP (PAEs Nº 2022/172104 e 2022/172127)  118 

ASSUNTO: Consulta referente a requerimento de redução de jornada de trabalho em virtude de 119 

filho menor de idade com deficiência.  120 

INTERESSADOS: JANICE COSTA DA SILVA E EDERNILSON DO NASCIMENTO BARROSO.  121 

RELATORA: BEATRIZ FERREIRA DOS REIS. 122 

Houve a inversão da pauta e iniciou-se o julgamento do processo. Foi dada a palavra à Defensora 123 

Pública Janice Costa da Silva, porém a mesma não conseguiu manifestar-se por problemas 124 

técnicos em seu aparelho de transmissão. A Diretora Metropolitana, Luciana Bringel, explanou 125 

sobre os apontamentos feitos em sua manifestação constante nos autos do Processo. A Diretora 126 

informou que teve dificuldade no entendimento do que seria a redução de jornada em 50% e que 127 

os interessados não explicaram o porquê dessa redução. Destacou a Resolução do Conselho que 128 

trata específicamente da matéria e que esta menciona a concessão de horário especial. A Diretora 129 

informou que existe precedente de concessão de horário especial de acordo com a necessidade de 130 

tratamento da criança. Apontou ainda que a Resolução menciona que para o deferimento do 131 

horário especial é necessário que seja especificado o tratamento, os dias e o porquê de não haver 132 

tratamento fora do expediente de trabalho. O presidente sugeriu que o processo baixasse em 133 

diligência para que se manifestem juntando as informações pontuadas pela Diretora 134 

Metropolitana e previstas no inciso IV e parágrafo único do artigo 2º da Resolução CSDP 135 

2020/2018. A Relatora, BEATRIZ FERREIRA DOS REIS, declarou que também sentiu dificuldades em 136 

relação à delimitação da concessão de horário. Ressaltou que o laudo informa que as terapias se 137 

concentram às quartas e sextas-feiras. A relatora entende que os interessados devam se 138 
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manifestar sobre a redução do horário, se seria de 03 (três) horas diárias de terapia ou que as 139 

atividades sejam concentradas às segundas, terças e quintas-feiras. A relatora enfatizou que a 140 

Resolução CSDP nº 278 menciona que o laudo “poderá” ser submetido à perícia oficial. A relatora 141 

acha importante que se remeta o laudo à pericia oficial para a segurança jurídica dos interessados 142 

e que estes delimitem o pedido. Outra questão foi destacada pela relatora, é a forma como vai ser 143 

renovada a concessão do horário especial. O PRESIDENTE DETERMINOU QUE O PROCESSO SEJA 144 

BAIXADO EM DILIGÊNCIA NO SENTIDO DE QUE OS INTERESSADOS SE MANIFESTEM SOBRE OS 145 

APONTAMENTOS FEITOS PELA DIRETORA METROPOLITANA E PELA RELATORA, BEM COMO SE 146 

MANIFESTEM SOBRE A NECESSIDADE DE OS DOIS DEFENSORES SE AFASTAREM. APÓS, QUE OS 147 

AUTOS SEJAM ENCAMINHADOS AO CONSELHEIRO ALEXANDRE MARTINS BASTOS PARA VISTAS. 148 

 149 

2.2) Discussão e deliberação de assuntos de interesse geral da Instituição, de natureza urgente 150 

ou singela, não constantes na pauta, que, a critério do Conselho, comportem deliberação 151 

imediata, independentemente da aplicação das normas regimentais de processamento.  152 

Finalizada a Ordem do Dia, o presidente distribuiu certificado em agradecimento aos membros e 153 

membras do Conselho Superior por suas atuações no fortalecimento institucional e da valorização 154 

de todos os membros, servidores, estagiários e assistidos da Defensoria Pública do Pará. O 155 

conselheiro BRUNO BRAGA CAVALCANTE fez a leitura de seu discurso de despedida da 156 

composição 2020-2022. O conselheiro agradeceu de forma emocionada a todos pela parceria, 157 

aprendizado e paciência. O Presidente destacou o respeito entre os conselheiros desta 158 

composição, respeito esse que transformou-se em produtividade. O conselheiro ANTONIO CARLOS 159 

DE ANDRADE MONTEIRO relembrou que participou de 04 (quatro) composições do Conselho 160 

Superior e que é difícil o momento de despedida. O conselheiro manifestou agradecimento aos 161 

membros do Conselho Superior. A Ouvidora-Geral, NORMA MIRANDA BARBOSA, agradeceu 162 

profundamente a cada um dos conselheiros por todo o aprendizado recebido. O conselheiro 163 

RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES expressou tristeza com o fim do ciclo como conselheiro, 164 

porém sente-se feliz pela oportunidade de ocupar o cargo de conselheiro e ter conseguido superar 165 

um dos maiores desafios da sua carreira de Defensor Público. O conselheiro agradeceu a todos os 166 

conselheiros e servidores que compõem o Conselho Superior. O presidente da ADPEP, MARCUS 167 

VINICIUS CAMPOS DA SILVEIRA FRANCO, declarou ter sido um privilégio participar do conselho 168 

nesses dois anos. O presidente da ADPEP teceu elogios individuais a todos que compõem o 169 

colegiado e agradeceu pela colaboração na construção de uma Defensoria pública cada vez 170 

melhor. Este secretário agradeceu pela paciência, pelo conhecimento adquirido, bem como pelos 171 

grandes ensinamentos que todos os conselheiros puderam disponibilizar. O Conselheiro 172 

DOMINGOS LOPES PEREIRA trouxe à memória que participou da composição passada e imaginou 173 

que nessa gestão haveriam muitos embates, o que não ocorreu, pelo contrário, as pessoas 174 

deixaram de lado questões ideológicas e pessoais em prol da Defensoria Pública. Parabenizou a 175 

presidência pela grandeza na condução das sessões do Conselho Superior. Agradeceu pelo 176 

privilégio de ter participado e conhecido todos os componentes do Conselho Superior. A 177 

conselheira MÔNICA PALHETA FURTADO BELÉM DIAS fez um especial agradecimento à senhora 178 

Gilce Amélia Brito Machado pela presteza e por todos os cuidados dispensados aos membros do 179 

Conselho Superior. A conselheira agradeceu e parabenizou os secretários administrativos do 180 

Conselho Superior, Pedro Victor Nunes de Queiroz e Marcelo Furtado Pantoja, pelo pronto 181 

assessoramento dos conselheiros. Agradeceu e parabenizou o Chefe de Gabinete, Luã Baia 182 

Ferreira, pela dedicação e prontidão destinada às atividades do Conselho. A conselheira agradeceu 183 

a este secretário executivo pelos trabalhos à frente da secretaria. A conselheira MÔNICA PALHETA 184 
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FURTADO BELÉM DIAS teceu elogios individuais ao (às) conselheiros (as). A Conselheira BEATRIZ 185 

FERREIRA DOS REIS agradeceu aos conselheiros pelo companheirismo nesses dois anos de 186 

composição, agradeceu a este secretário executivo pelo apoio dado, desejou sorte à Ouvidora-187 

Geral nas eleições para escolha da Ouvidoria-Geral. O Conselheiro CESAR AUGUSTO ASSAD 188 

também teceu elogios individuais aos Membros e Membras do Conselho Superior. Parabenizou a 189 

Ouvidora-Geral, NORMA MIRANDA BARBOSA, pelo excelente trabalho feito pela Ouvidoria 190 

Externa. O Presidente, JOÃO PAULO CARNEIRO GONÇALVES LEDO, revelou que em suas orações 191 

pediu a Deus que fosse o instrumento de sua vontade, que fosse iluminado para fazer o bem e que 192 

por meio do seu trabalho pudesse ajudar o maior número de pessoas possíveis. O presidente 193 

confessou que foi iluminado por Deus por ter colocado a seu lado pessoas imbuídas do mesmo 194 

propósito. Destacou a pluralidade desta composição do conselho como um dos principais fatores 195 

que resultaram na eficiência e inegável produtividade do colegiado. O presidente agradeceu a este 196 

secretário executivo e ao secretário administrativo, Pedro Victor Nunes de Queiroz, pelo empenho 197 

destinado ao Conselho Superior. Agradeceu ao Chefe de Gabinete, Luã Baia Ferreira, pela 198 

disposição dispensada à Defensoria Pública. Por fim, o Presidente fez um agradecimento especial à 199 

conselheira MÔNICA PALHETA FURTADO BELÉM DIAS e à Diretora Metropolitana, Luciana Santos 200 

Filizzola Bringel. 201 

  202 

2.3) Encerramento da Sessão. O Presidente do Conselho Superior agradeceu pela presença de   203 

todos e mandou encerrar, às 17h44, a presente ATA que foi lavrada por mim, Wagner Romulo 204 

Pinho de Souza, Secretário Executivo do Conselho Superior, que após lida e aprovada, vai assinada 205 

pelos (as) Excelentíssimos (as) Membros (as) Natos (as) e demais Conselheiros (as) do Egrégio 206 

Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Pará. 207 
 208 

JOÃO PAULO CARNEIRO GONÇALVES LEDO 209 

Presidente do Conselho Superior 210 

Defensor Público-Geral 211 

Membro Nato 212 

 213 

MÔNICA PALHETA FURTADO BELÉM DIAS 214 

Subdefensora Pública-Geral 215 

Membra Nata 216 

 217 

CESAR AUGUSTO ASSAD 218 

Corregedor-Geral 219 

Membro Nato  220 

 221 

NORMA MIRANDA BARBOSA 222 

Ouvidora-Geral 223 

Membra Nata 224 

 225 

ANTONIO CARLOS DE ANDRADE MONTEIRO 226 

Membro Titular 227 

 228 

BRUNO BRAGA CAVALCANTE 229 

Membro Titular 230 

 231 
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ALEXANDRE MARTINS BASTOS 232 

Membro Titular 233 

 234 

DOMINGOS LOPES PEREIRA 235 

Membro Titular 236 

 237 

RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES 238 

Membro Titular 239 

 240 

BEATRIZ FERREIRA DOS REIS 241 

Membra Titular 242 

 243 

MARCUS VINICIUS CAMPOS DA SILVEIRA FRANCO 244 

Representante da ADPEP 245 


