
 

 
 

GABINETE DA DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL 

Edifício Sede – Trav. Pe. Prudêncio, 154, 6º andar, Campina, Belém/PA 

 

PORTARIA Nº 11/2022/GAB/DPG, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2022. 
(Alterada pela Portaria Nº 28/2022/GAB/DPG, de 06 de abril de 2022) 

 
Cria força-tarefa a fim de atender ao 
projeto Cidadania no Cárcere. 

 
O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições que lhe confere 
o art. 8°, I e VIII, da Lei Complementar n° 54, de 7 de fevereiro de 2006; considerando a 
necessidade de atendimento prioritário às pessoas privadas de liberdade em unidades 
prisionais do Estado do Pará, com a análise de processos criminais e de execução penal das 
pessoas encarceradas nas unidade prisionais selecionadas, atendendo-as pessoalmente para 
prestar informações sobre suas questões jurídicas; considerando o elevado número de 
pessoas encarceradas nos presídios localizados no Estado do Pará, o que exige, de tempos 
em tempos, um esforço concentrado por parte da Defensoria Pública, 
enquanto instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, que tem como 
competência a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos e interesses 
individuais e coletivos dos necessitados, forma integral e gratuita; considerando plano de 
trabalho apresentado pela coordenação do Núcleo de Defesa em Execução Penal; 
considerando, por fim, o que consta no Processo Administrativo Eletrônico nº 2022/178485; 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Esta Portaria tem por finalidade criar força-tarefa a fim de atender ao projeto 
“Cidadania no Cárcere”, por meio de mutirões de atendimento às pessoas privadas de 
liberdade em unidades prisionais do Estado do Pará. 
 
Art. 2º Art. 2º Designar os Membros e Servidores abaixo relacionados para exercerem 
atribuições específicas na organização e realização da força-tarefa, com prejuízo de suas 
atribuições ordinárias nas datas de realização dos mutirões: 
 
I - MÔNICA PALHETA FURTADO BELÉM DIAS, Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará, 
que funcionará como Coordenadora-Geral, com atuação administrativa, responsável pela 
emissão de diárias, suprimentos de fundos e ordens de serviço; 
 
II - FLAVIO CÉSAR CANCELA FERREIRA, Coordenador de Políticas Criminais do Interior, que 
atuará na coordenação dos presos provisórios do interior do Estado; (Redação dada pela 
Portaria Nº 28/2022/GAB/DPG, de 06 de abril de 2022) 
 
III - ALAN FERREIRA DAMASCENO, Coordenador do NUDECRIM, que atuará na coordenação 
dos presos provisórios da região metropolitana; (Redação dada pela Portaria Nº 
28/2022/GAB/DPG, de 06 de abril de 2022) 
 
IV - CAIO FAVERO FERREIRA, Coordenador do NUDEP, que atuará na coordenação dos presos 
definitivos; (Redação dada pela Portaria Nº 28/2022/GAB/DPG, de 06 de abril de 2022) 
 
V - WADY CHARONE NETO, Técnico de Defensoria Pública A, que atuará como coordenador 
das atividades do Balcão de Direitos, responsável pela emissão de documentos e organização 
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e dos relatórios. (Redação dada pela Portaria Nº 28/2022/GAB/DPG, de 06 de abril de 2022) 
 
§ 1º A Diretoria de Administração e Finanças – DAF ficará responsável pela viabilização da 
estrutura física necessária à realização das ações do projeto. 
 
§ 2º A Assessoria de Comunicação – ASCOM ficará responsável por divulgar as ações, 
previamente e durante a sua realização. 
 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 
JOÃO PAULO CARNEIRO GONÇALVES LÉDO 
Defensor Público-Geral do Estado do Pará 


