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ATA DA 248ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

Aos três dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois, às 14h30, na sala de reuniões do 2 

gabinete da Defensoria Pública-Geral, localizada no prédio sede, em Belém, sito à Tv. Padre 3 

Prudêncio nº 154 – facultada a participação de forma virtual, via aplicativo Zoom, devido à atual 4 

situação de pandemia – reuniram-se os Membros e Membras do Conselho Superior da Defensoria 5 

Pública do Estado, o Defensor Público-Geral, JOÃO PAULO CARNEIRO GONÇALVES LEDO, a 6 

Subdefensora Pública-Geral, MÔNICA PALHETA FURTADO BELÉM DIAS, o Corregedor-Geral EDGAR 7 

MOREIRA ALAMAR, os Conselheiros eleitos: ALEXANDRE MARTINS BASTOS, MARIA DE BELÉM 8 

BATISTA PEREIRA, DYEGO AZEVEDO MAIA, ARTHUR CORREA DA SILVA NETO, JACQUELINE BASTOS 9 

LOUREIRO, ADONAI OLIVEIRA BRASIL BATISTA FARIAS, BEATRIZ FERREIRA DOS REIS e LUIS 10 

MARCELO MACEDO DE SOUZA; o Presidente da ADPEP, MARCUS VINÍCIUS CAMPOS DA SILVEIRA 11 

FRANCO, para realização da 248ª Sessão Ordinária do Conselho Superior da Defensoria Pública do 12 

Pará. 13 

 14 

1 – EXPEDIENTE: 15 

 16 

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

da Ouvidora-Geral, NORMA MIRANDA BARBOSA. Registre-se a presença do Presidente da 18 

Associação dos Servidores da Defensoria Pública (ASDPUB), Alex Gonçalves Soares. Verificada a 19 

existência de quórum, a sessão foi aberta pelo presidente do Conselho Superior,  JOÃO PAULO 20 

CARNEIRO GONÇALVES LEDO. 21 

 22 

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

tenha sido tomada. Aprovadas as  atas das 104ª e 105ª Sessões extraordinárias. 24 

 25 

1.3) Comunicações do Presidente e dos Conselheiros. 26 

O presidente solicitou ao relator do Processo 576/2022, EDGAR MOREIRA ALAMAR, análise acerca  27 

da possibilidade de que ao invés de se criar um selo de empresa parceira do NUDECON seja criado 28 

um selo de empresa parceira da Defensoria Pública. O presidente destacou a parceria com as 29 

empresas que participaram do projeto “Arara das Manas” O relator esclareceu que as empresas 30 

que participam da câmara de conciliação do NUDECON são recorrentes em conciliação e estão em 31 

constante parceria com a Defensoria Pública, diferentemente do projeto “Arara das Manas” que, 32 

em sua análise preliminar, não possui caráter contínuo. O relator do processo irá se aprofundar no 33 

assunto. O presidente informou que o projeto criação do Núcleo de Investigação Defensiva está 34 

em fase de estudo. O presidente parabenizou os cadidatos que participaram do pleito eleitoral, 35 

Defensores Cassio Bitar e Regina Barata. 36 

  37 

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

deliberações da sessão anterior e outros informes: Não houve. 39 

 40 

1.5) Distribuição de novos expedientes e redistribuição:   41 

 42 

1.5.1) PROCESSO CSDP Nº 576/2022 – CSDP (PAE Nº 2022/787966) 43 

ASSUNTO: Institui no âmbito da Defensoria Pública do Estado do Pará, o selo empresa parceira do 44 

NUDECON e dá outras providências. 45 

PROPONENTE: MAURO PINHO DA SILVA - COORDENADOR DO NÚCLEO DE DEFESA DO 46 

CONSUMIDOR / DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL 47 

RELATOR: EDGAR MOREIRA ALAMAR (REDISTRIBUÍDO) 48 
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 49 

2 – ORDEM DO DIA: 50 

 51 

2.1) Discussão e deliberação das matérias constantes na pauta: 52 

 53 

2.1.1) PROCESSO CSDP Nº 570/2022 – CSDP (PAE Nº 2021/501104) 54 

ASSUNTO: Proposta de Resolução que institui a política de prevenção e enfrentamento do assédio 55 

moral e sexual e da discriminação no âmbito da Defensoria Pública do Estado do Pará. 56 

PROPONENTE: DAIANE LIMA DOS SANTOS - TITULAR DA 2ª DEFENSORIA PÚBLICA DE PREVENÇÃO 57 

E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA DE GÊNERO / DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL 58 

RELATORA: MARIA DE BELÉM BATISTA PEREIRA. 59 

A relatora fez a leitura do voto. Em seu voto, a relatora acolheu a proposta com a modificação do 60 

art. 11, dimunindo de 13 (treze) para 5 (cinco) o número de participantes do comitê gestor de 61 

políticas de prevenção e enfrentamento ao assédio moral, sexual e discriminação no âmbito da 62 

Defensoria Pública do Pará. O presidente sugeriu que fossem acrescentados: 01 (um) 63 

representante indicado pela Associação dos Servidores da Defensoria Pública e 01 (um) indicado 64 

pela Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Estado do Pará, fechando em 7 (sete) 65 

Membros. A relatora perguntou se ficaria repetida a representação, já que o NUGEN representaria 66 

os Defensores e a Gerência de Gestão de Pessoas (GGP) representaria os servidores. O presidente 67 

pontuou que o NUGEN e a GGP são Núcleos Especializados, com conhecimento da matéria, e a 68 

indicação de mebros das classes traria um ponto de vista destas classes para dentro da instituição, 69 

além de pontuar que a composição em sua maior parte faz parte da gestão. O conselheiro LUIS 70 

MARCELO MACEDO DE SOUZA entende que o direto a voz e fala são importantes. O conselheiro 71 

entende que a redução de membros do comitê pode acarretar diminuição da força e da coragem 72 

de denunciar, haja vista que essas denúcias de assédio geralmente decorrem de alguma relação de 73 

poder, relações hierárquicas. O conselheiro LUIS MARCELO MACEDO DE SOUZA abriu divergência 74 

e sugere a manutenção do art. 11, conforme proposta original. Em contraposição, o presidente 75 

pontuou que a manutenção da Corregedoria-Geral e da Ouvidoria-Geral na composição do comitê 76 

parece despiciendo diante a suas próprias funções. Entende que não cabe à Corregedoria e 77 

Ouvidoria-Geral a formulação e avaliação de políticas na instituição. O presidente não enxerga 78 

sentido no fato de a Corregedoria formular uma política e depois fazer correção sobre o assunto 79 

de que trata a política. O presidente da Associação dos Servidores da Defensoria Pública do Pará, 80 

Alex Gonçalves, manifestou-se no sentido de achar importante a inclusão de indicados pelas 81 

representações de classe. O presidente sugeriu alteração no art. 11, §4º, substituindo o termo 82 

“voluntário” por “não remunerado”. Não houve divergências acerca da substituição. O conselheiro 83 

LUIS MARCELO MACEDO DE SOUZA mudou seu entendimento e concorda com a retirada da 84 

Ouvidoria e Corregedoria-Geral do rol de membros, mantendo-se o restante, dentre eles 01 (um) 85 

representante dos estagiários. O presidente observou a dificuldade de indicação de um estagiário 86 

devido à alta rotatividade. A conselheira BEATRIZ FERREIRA DOS REIS poderou que o estagiário 87 

sempre está em posição de grande vulnerabilidade, sendo difícil estar no papel de representante 88 

dentro deste comitê. A conselheira entende que os estagiários podem ser representados tanto 89 

pelo representante da ASDPUB quanto pelo representante da ADPEP. O conselheiro ALEXANDRE 90 

MARTINS BASTOS ponderou que acha importante a posição do conselheiro LUIS MARCELO 91 

MACEDO DE SOUZA, no entanto destacou que a proposta trata apenas de criação de comissão 92 

para construção de políticas de enfrentamento. O conselheiro ARTHUR CORREA DA SILVA NETO 93 

pontuou que em primeiro momento imaginou que a proposta trata de um comitê de criação e 94 

desenvolvimento de políticas de enfrentamento, porém, ao ler o art. 12 da proposta, apontou que 95 

o comitê parece ter caráter fiscalizador, confundindo-se com as atividades da Corregedoria-Geral. 96 
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O presidente analisou o art. 12 e sugeriu que no Inc. VII fossem suprimidas as alíneas ficando o 97 

inciso com os seguintes textuais: “VII - fazer recomendações e solicitar providências à Defensoria 98 

Pública-Geral e à Corregedoria-Geral visando a prevenção, enfrentamento do assédio moral, 99 

assédio sexual e discriminação”. O conselheiro DYEGO AZEVEDO MAIA sugeriu que fossem 100 

retirados os termos “fazer recomendações”. O presidente acatou a sugestão com os seguintes 101 

textuais: “VII - solicitar providências à Defensoria Pública-Geral e à Corregedoria-Geral visando 102 

estudos, prevenção, enfrentamento do assédio moral, assédio sexual e discriminação”. O 103 

conselheiro LUIS MARCELO MACEDO DE SOUZA mudou seu entendimento e acompanhou o voto 104 

do presidente acerca do quantitativo de membros no comitê. O conselheiro DYEGO AZEVEDO 105 

MAIA sugeriu a retirada da Ouvidoria-Geral do art. 17. Não houve divergências. O presidente 106 

sugeriu a supressão do art. 18, o qual trata dos casos omissos. Não houve divergências. O 107 

presidente da ADPEP, MARCUS VINICIUS CAMPOS DA SILVEIRA FRANCO, perguntou se haverá 108 

algum juízo de admissibilidade de denúncias. O presidente destacou que as denúncias não serão 109 

processadas pela comissão e que as denúncias devem ocorrer no âmbito da corregedoria. O 110 

conselheiro ARTHUR CORREA DA SILVA NETO pontuou a diferença entre as atribuições da 111 

corregedoria e o comitê. O conselheiro entende que o comitê deve ter o caráter voltado para 112 

prevenção  e que a resposabilidade de apurar as denuncias devem continuar sob responsabilidade 113 

da corregedoria-geral. O presidente da Associação dos Servidores da Defensoria Pública, Alex 114 

Gonçalves, informou que o assunto será pauta do encontro nacional dos servidores. O presidente 115 

da ASDPUB solicitou autorização para que os processos de interesse da associação sejam 116 

remetidos com antecedência juntamente com a pauta. O presidente autorizou a remessa. O 117 

presidente da ASDPUB acha louvável a criação de políticas de enfrentamento do assédio moral e 118 

sexual e da discriminação, além de destacar a importância da associação dos servidores na 119 

composição. O presidente da Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Pará (ADPEP), 120 

MARCUS VINICIUS CAMPOS DA SILVEIRA FRANCO, manifestou preocupação no sentido de que 121 

deve haver um canal único para recebimento de comunicações de fatos que porventura sejam 122 

compreendidos como assédio, que seja adotado um critério mínimo de admissibilidade e que seja 123 

dado o devido sigilo das informações durante as apurações. O conselheiro EDGAR MOREIRA 124 

ALAMAR reforçou o entendimento do presidente do conselho no sentido que o comitê irá instituir 125 

políticas públicas de enfrentamento ao assédio. Ressaltou que uma das políticas a ser pensada 126 

pelo comitê deve tratar do acolhimento da denúncia, portanto  a forma de denunciar não deve 127 

estar escrita nesta Resolução. O conselheiro EDGAR MOREIRA ALAMAR exprimiu que a 128 

corregedoria está aberta a diálogos com as associações dos defensores e dos servidores, bem 129 

como está aberta à escuta de qualquer pessoa que esteja em situação de assédio moral, sexual e 130 

discriminação, pois são práticas que não devem ser aceitas na instituição. O conselheiro EDGAR 131 

MOREIRA ALAMAR realçou que corregedoria dará o sigilo necessário aos casos, tratará de forma 132 

humanizada as denúncias, bem como será feita a verificação de elementos indiciários para a 133 

tomada de medidas cautelares. O conselheiro entende que cabe ao comitê instituir a política de 134 

acolhimento das denúncias. O conselheiro ARTHUR CORREA DA SILVA NETO manifestou 135 

preocupação no sentido de que deve haver dispositivo na Resolução reforçando que o 136 

processamento das denúncias se darão pela corregedoria, deixando claro que cabe ao comitê 137 

somente a instituição de políticas. O conselheiro concorda que o comitê pode criar políticas de 138 

acolhimento, porém entende que mesmo nessa política de acolhimento o processamento de 139 

denúcias nunca devem fugir das atribuições da corregedoria. O conselheiro ARTHUR CORREA DA 140 

SILVA NETO defendeu a importância de se explicitar na resolução que o processamento de  141 

infrações dessa natureza se darão perante a corregedoria. O presidente concedeu a palavra à 142 

proponente, a defensora pública Daiane Santos. A proponente informou que, como representante 143 

da Defensoria Publica, faz parte da comissão que trata da matéria no Tribunal de Justiça. A 144 
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defensora explicou que os sistemas adotados pelo CNJ são multiportas, ou seja, a pessoa pode 145 

escolher o comitê para acolhimento e que é facultado a essa pessoa levar o caso à corregedoria. A 146 

defensora informou que no Tribunal de Justiça e em outras Defensorias a comissão funciona como 147 

acolhimento, tendo em vista que muitas pessoas não querem levar denúncias à corregedoria e às 148 

vezes querem apenas serem ouvidas.  A defensora entende que a autonomia do denunciante, no 149 

sentido de querer levar a denúncia à frente, deve ser respeitada e que o comitê funcione como 150 

acolhimento. O conselheiro ADONAI OLIVEIRA BRASIL BATISTA FARIAS solicitou que as 151 

modificações fossem condensadas para facilitar o entendimento. O presidente  pontuou as 152 

modificações na seguinte ordem: 1) alteração do número de componentes do Comitê de 05 153 

(cinco) para 07 (sete); 2) alteração no §4º, art. 11, substituindo o termo “voluntário” por “não 154 

remunerado”; 3) supressão das alíneas do inciso VII, do art. 12; 4) supressão do parágrafo único do 155 

art. 13; 5) supressão da palavra Ouvidoria do art. 17, 6) supressão dos art. 18 e 20. O presidente 156 

acatou sugestão da proponente acerca da criação da Semana de Combate ao Assédio e à 157 

Discriminação, que será realizada na primeira semana de maio de cada ano, ficando esta 158 

disposição no lugar do art. 18. O presidente sugeriu que, eventualmente, a Defensoria Pública 159 

pode realizar ação conjunta com o Tribunal de Justiça, Ministério Público, Tribunal de Contas. O 160 

conselheiro ARTHUR CORREA DA SILVA NETO mantém a preocupação com o recebimento de 161 

denúncias multiportas. O conselheiro entende que deve ficar bem estabelecido que o fluxo de 162 

processamento das denúncias devem ser realizadas exlusivamente pela Corregedoria-Geral, 163 

garantindo o contraditório e a ampla defesa. O conselheiro destacou que deve se ter em mente 164 

que nem todas as denúncias serão necessariamente verdadeiras e que a mera acusação pode 165 

acabar com a reputação de uma pessoa, mesmo que posteriormente, ela seja absolvida. O 166 

conselheiro ARTHUR CORREA DA SILVA NETO manifestou preocupação com a proteção da pessoa 167 

processada. O conselheiro defendeu que o processamento das denúncias pela Corregedoria-Geral 168 

deve constar de forma expressa na Resolução. Com a manifestação, o presidente sugeriu que, 169 

quando da elaboração dos procedimentos pelo comitê, leve-se em consideração o registrado pelo 170 

conselheiro ARTHUR CORREA DA SILVA NETO, no sentido da observância do devido processo legal 171 

e que cabe à Corregedoria-Geral a apuração de fatos e punições. EM VOTAÇÃO: não houve 172 

divergências acerca do voto da relatora. RESULTADO: À UNANIMIDADE, FOI APROVADA A 173 

RESOLUÇÃO QUE INSTITUI A POLÍTICA DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DO ASSÉDIO MORAL 174 

E SEXUAL E DA DISCRIMINAÇÃO NO ÂMBITO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, 175 

NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA E AJUSTES DEBATIDOS EM SESSÃO. 176 

 177 

2.2) Discussão e deliberação de assuntos de interesse geral da Instituição, de natureza urgente 178 

ou singela, não constantes na pauta, que, a critério do Conselho, comportem deliberação 179 

imediata, independentemente da aplicação das normas regimentais de processamento.  180 

Não houve. 181 

 182 

2.3) Encerramento da Sessão. O Presidente do Conselho Superior agradeceu pela presença de   183 

todos e mandou encerrar, às 17h48, a presente ATA que foi lavrada por mim, Wagner Romulo 184 

Pinho de Souza, Secretário Executivo do Conselho Superior, que após lida e aprovada, vai assinada 185 

pelos (as) Excelentíssimos (as) Membros (as) Natos (as) e demais Conselheiros (as) do Egrégio 186 

Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Pará. 187 

 188 

JOÃO PAULO CARNEIRO GONÇALVES LEDO 189 

Presidente do Conselho Superior 190 

Defensor Público-Geral 191 

Membro Nato 192 
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 193 

MÔNICA PALHETA FURTADO BELÉM DIAS 194 

Subdefensora Pública-Geral 195 

Membra Nata 196 

 197 

EDGAR MOREIRA ALAMAR 198 

Corregedor-Geral 199 

Membro Nato  200 

 201 

ALEXANDRE MARTINS BASTOS 202 

Membro Titular 203 

 204 

MARIA DE BELÉM BATISTA PEREIRA  205 

Membra Titular 206 

 207 

DYEGO AZEVEDO MAIA  208 

Membro Titular 209 

 210 

ARTHUR CORREA DA SILVA NETO 211 

Membro Titular 212 

 213 

JACQUELINE BASTOS LOUREIRO 214 

Membra Titular 215 

 216 

ADONAI OLIVEIRA BRASIL BATISTA FARIAS 217 

Membro Titular 218 

 219 

LUIS MARCELO MACEDO DE SOUZA 220 

Membro Titular 221 

 222 

MARCUS VINICIUS CAMPOS DA SILVEIRA FRANCO 223 

Representante da ADPEP 224 


