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INFORMATIVO DO CONSELHO SUPERIOR
Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 2021

Foi realizada, na quarta-feira, dia 13 de janeiro, reunião extraordinária do
Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, por via
remota, em videoconferência, pela plataforma Zoom, com transmissão ao vivo
pelo canal da Defensoria Pública no YouTube.
A sessão foi aberta pelo Presidente do Conselho Superior, Rodrigo Baptista
Pacheco, que agradeceu a presença de todos e todas.
Participaram da sessão, além do subdefensor público-geral, Marcelo Leão; a
2ª subdefensora pública-geral do Estado, Paloma Araújo Lamego; as
defensoras públicas Thaís Lima e Renata Bifano, bem como os (as)
conselheiros (as) classistas Rômulo Souza de Araújo, Nilton Honório, Juliana
Lintz, Luiz Felipe Drummond Pereira da Cunha; João Helvécio de Carvalho,
além da presidente da Associação dos Defensores Públicos do Estado do Rio
de Janeiro (ADPERJ), Andréa Sena da Silveira.

Processos para Julgamento

E-20/001.010150/2019 (Aprovação do edital para a eleição de Corregedor - Modificações à deliberação
CS nº 99/15 - Regulamento da eleição para composição da lista tríplice para o cargo de Corregedor Geral
da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro). Requerente: Rômulo Souza de Araujo. Relator:
Marcelo Leão.
Trata-se de processo inaugurado por requerimento do conselheiro classista Rômulo Souza de Araújo
propondo modificações à Deliberação CS nº 99, de 16 de janeiro de 2015, que estabelece o
Regulamento da eleição para composição da lista tríplice para o cargo de Corregedor Geral da
Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro.
Em síntese, o requerimento apresentado pelo relator visa duas modificações:
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1- que as candidaturas à composição da lista tríplice para o cargo de Corregedor-Geral obrigatoriamente
apresentem candidata ou candidato a Subcorregedor-Geral.
2- estabelecer audiência pública na qual os candidatos possam responder às indagações não somente
dos Conselheiros eleitores, como também de toda a categoria.
Relator também apresentou Minuta de Regulamento com as modificações pretendidas. (Veja a minuta
completa aqui).
Por maioria, não foi acolhido o requerimento de formação de chapa para Subcorregedor. Igualmente, não
foi acolhido o requerimento de obrigatoriedade que o cargo de Subcorregedor seja ocupado por um
Defensor Público de Classe Especial, sendo aprovada a sabatina com os conselheiros formulando
perguntas e disponibilizando o e-mail da secretaria do Conselho para formulação de questionamentos.
Também foi publicado no Diário Eletrônico do dia 14 de janeiro de 2021 e no site da Defensoria Pública
do Estado do Rio de Janeiro, o edital e a Deliberação CS 141/21 que foram juntados aos autos pelo
relator para publicação. (Veja aqui a publicação no D.O aqui).

PIs para Julgamento

Não teve.

Sorteio de Relator

Não teve.

Assuntos Gerais

Confira a transmissão completa da Reunião do Conselho Superior no canal no youtube da DPRJ.
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