DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CONSELHO SUPERIOR
Ata da Reunião Ordinária do Conselho Superior realizada no
dia onze de outubro de dois mil e dezenove. Presentes todos os
conselheiros, a exceção da Conselheira Classista Dra. Bernardett de
Lourdes da Cruz Rodrigues, ausente justificadamente e substituída
pela Conselheira Classista Dra. Ana Rita Vieira Albuquerque. O
Presidente do Conselho Superior Rodrigo Baptista Pacheco, iniciou a
reunião, mas precisou se ausentar ás 17h00, passando a condução da
sessão ao 1º subdefensor público-geral do Estado, Marcelo Leão.
Aberta a sessão, passou-se para o julgamento dos processos:E20/001.001641/2019 - SEI (E-20.20.018/2016) (PAD). Relator:
Eduardo Quintanilha Telles de Menezes. Processo julgado em sigilo. E20/12928/2012 - SEI (Intimação pessoal do DP para contrarrazões de
agravo). Requerente: Tiago Abud da Fonseca. Relator: João Helvécio
de Carvalho. O presidente do Conselho levantou questão de ordem e
submeteu ao Colegiado decisão sobre seu possível impedimento para
julgar o processo, em razão de ser signatário de requerimento.
Decidiu-se que não havia o impedimento. O presidente do Conselho
concedeu dez minutos para a manifestação dos defensores públicos
de Classe Especial José Paulo Tavares de Moraes Sarmento e Laura
Júlia Andrade Fontenelle. Após a leitura do relatório e do voto pelo
relator, o conselheiro Eduardo Quintanilha Telles de Menezes pediu
vista do processo para melhor análise da deliberação nele proposta.
E-20/001.001202/2019 - SEI (Afastamento de titularidade).
Requerente: Mariangela Benedetto Giusti. Relator: Rodrigo Baptista
Pacheco. Pedido de afastamento de titularidade formulado pela
defensora pública Mariangela Benedetto Giusti, titular da 1ª DP da 4ª
Câmara Criminal, para possibilitar a sua designação na DP Especial de
Execução Penal. Relator votou pelo deferimento do afastamento. Por
unanimidade, foi ratificado o voto do relator. E-20/001.004290/2019
- SEI (Preferência de escolha de designação) Requerente:
Coordenação de Movimentação. Relator: Rômulo Souza de Araujo.
Além das manifestações de praxe, manifestaram-se sobre o processo

o defensor público Alberto Fernandes de Araújo e a defensora pública
Susana Cadore Nunes Barreto. O relator votou "no sentido de que a
COMOV receberá a delegação de promover a designação apenas nos
termos estabelecidos pelo Conselho Superior, disponibilizando órgãos
vagos que estejam adistritos aos limites territoriais que o Colegiado
dispuser". Colegiado acompanhou o voto do relator por unanimidade,
com acréscimo de que caberá ao Conselho Superior avalizar, por
delegação do Defensor Público Geral, também o afastamento dos
Defensores Públicos que sejam titulares de órgãos da Região Estado
do Rio de Janeiro. E-20/001/481/2016 - SEI (Recomendação de
elaboração de Resolução fixando critérios objetivos para concessão
de férias antigas e licença prêmio dos Defensores Públicos).
Requerente: Renata Pinheiro Firpo Henningsen. Relator: Rodrigo
Baptista Pacheco. Relator votou pelo arquivamento do feito por perda
de objeto. O colegiado acompanhou o voto do relator por
unanimidade. E-20/001.005268/2018 - SEI (Consulta). Requerente:
Mariana Brito Limpo da Cunha e Silva Ferreira Pauzeiro. Relatora:
Samantha de Abreu Alves Castro. Procedimento "em que se almeja a
manifestação da classe de Defensores Públicos, através consulta ao
Conselho Superior para que se esclareça os critérios adotados pela
COMOV na oferta de opções de designação aos Defensores Públicos
“substitutos eventuais”, bem como a definição do conceito de
“continuidade de serviço público”, de modo a zelar pela
compatibilização do interesse público e particular, e fundamentar de
forma clara a excepcionalidade do afastamento do critério da
antiguidade". Considerando os esclarecimentos prestados, durante a
sessão, pela coordenadora de movimentação, Cristiane Mello de
Medeiros Vargas,por unanimidade o conselho decidiu pela perda do
objeto do processo. E-20/001.009267/2018 – SEI (Reidentificação
de órgão de atuação). Requerente: Gabinete do Defensor PúblicoGeral. Relatora: Samantha de Abreu Alves Castro. Processo retirado
de pauta. E-20/001.000619/2018 - SEI (Conflito negativo de
atribuição). Requerente: João Francisco Nascimento Colnago.
Relatora: Samantha de Abreu Alves Castro. Relatora votou pela
"confirmação do despacho decisório nº 511/2018, fixando-se
atribuição do Defensor Público em atuação junto a 5ª Vara Cível de

Campos de Goytacazes, onde tramita referido Inventário, Processo nº
0006451-58.2004.8.19.0014, e na hipótese de impedimento ou
suspeição de seu tabelar, para o atendimento da Srª. Maria Elisa
Marques Rocha, diante da possibilidade jurídica de fixação judicial de
alugueis". Por unanimidade, o colegiado ratificou o voto da relatora.
E-20/001.009205/2018 - SEI (Conflito negativo de atribuição).
Requerente: Karen Simões Rosa e Silva. Relatora: Samantha de Abreu
Alves Castro. Processo retirado de pauta. E-20/001.009104/2018 –
SEI (Normatização da atuação dos órgãos de execução da Defensoria
Pública). Requerente: Carlos Alberto Amaral Dourado. Relatora:
Samantha de Abreu Alves Castro. O presidente do Conselho pediu
vista do processo. E-20/001.010781/2018 – SEI (Afastamento de
titularidade). Requerente: William Akerman Gomes. Relatora:
Samantha de Abreu Alves Castro. Relatora votou pelo afastamento da
titularidade e a cessão do defensor público Willian Akerman ao
Supremo Tribunal Federal, com ônus para o órgão cessionário. Por
unanimidade foi deferida a cessão. E-20/001.007115/2018 - SEI
(Pedido de desagravo). Requerente: Codep - Comissão Permanente
de Orientação, Apoio, Assistência e Defesa das Prerrogativas dos
Defensores Públicos. Relator: Rômulo Souza de Araujo. Processo
redistribuído a pedido do relator. E-20/001.004791/2019 - SEI
(Sugestão de alteração da Deliberação CS/DPGE nº 121 de outubro de
2017). Requerente: Defensores Públicos Regionais do Estado do Rio
de Janeiro. Relator: Carlos Alberto Amaral Dourado. Relator vota no
sentido de acolher o pleito para alteração no texto da Deliberação CS/
DPGE nº 121/2017. Por unanimidade, Conselho ratificou o voto do
relator. E-20/001.000437/2019 - SEI (Planejamento estratégico:
elaboração e execução do plano plurianual). Requerente: Gabinete.
Relator: Marcelo Leão Alves. Aprovado por unanimidade o voto do
relator no sentido de ratificar o PPA. Ato contínuo, iniciou-se o
julgamento dos PIs: O Colegiado acolheu a sugestão do conselheiro
João Helvécio de Carvalho no sentido de realizar o julgamento virtual
através no SEI, arquivando-se todos os PIs em pauta. Conselheiro
Marcelo Leão Alves levantou a necessidade de regulamentar o voto
virtual. E-20/001.002882/2019 - SEI (Suspensão do repasse de
recursos realizados pelo poder público municipal para instituições de

apoio à criança). Requerente: Núcleo de Primeiro Atendimento de
Fazenda Pública e Tutela Coletiva de Campos dos Goytacazes.
Relator: João Helvécio de Carvalho. E-20/001.2139/2015 – SEI
(Atendimentos oftalmológicos - pessoas privadas de liberdade).
Requerente: Coordenação de saúde pública e tutela coletiva. Relator:
Rodrigo Baptista Pacheco. E-20/11478/2011 – SEI (Monitoramento
abrigo- população em situação de Rua). Requerente: NUDEDH.
Relator: Rodrigo Baptista Pacheco. E-20/10539/2012 – SEI(Impactos socioambientais das obras do porto maravilha).
Requerente: NUDEDH. Relator: Rodrigo Baptista Pacheco. E20/001.002575/2019 - SEI (Apurar não realização de exames de
colonoscopia pelo SUS no Município de Campos). Requerente: Núcleo
de Fazenda Pública e Tutela Coletiva. Relatora:Samantha de Abreu
Alves Castro. E-20/001/720/2013 – SEI (Cópia dos ofícios enviados
para o departamento de suporte operacional da CGJ). Requerente:
NUDEDH. Relatora: Samantha de Abreu Alves Castro. E20/001.002864/2019 - SEI (Possível preterição de direitos no âmbito
do Hospital Municipal Salgado Filho). Requerente: Coordenadoria de
Saúde Pública e Tutela Coletiva. Relator: Eduardo Quintanilha Telles
de Menezes. Redistribuição: E-20/001.007115/2018 - SEI (Pedido
de desagravo). Requerente: Codep - Comissão Permanente de
Orientação, Apoio, Assistência e Defesa das Prerrogativas dos
Defensores Públicos. Relator: João Helvécio de Carvalho. Sorteio de
Relator: PI 1296982566/2016 (Irregularidades nos serviços
educacionais oferecidos no DEGASE). Requerente: Cdedica. nRelator:
Carlos Alberto Amaral Dourado. E-20/001.007719/2019 (Verificação
da situação das centos e doze famílias afetadas pelo processo de
demolição de obras irregulares no Conjunto Habitacional Rayane).
Requerente: Núcleo de Primeiro Atendimento de Petrópolis. Relatora:
Paloma Araújo Lamego. E-20/12126/2011 (Retirada de moradores e
proibição de plantio na área do parque natural municipal de Grumari).
Requerente: NUDEDH. Relatora: Bernardett de Lourdes da Cruz
Rodrigues. E-20/001.002931/2019 (Ineficiência na prestação do
serviço de transporte público de Campos dos Goytacazes e São João
da Barra). Requerente: Primeiro Núcleo Regional de Tutela Coletiva.
Relator: Rodrigo Baptista Pacheco. E-20/001.010150/2019 -

(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 Alves. E-20/001/2725/2014
(Atribuição de órgão de atuação da Defensoria Pública Criminal de
Valença) Requerente: João Paulo Terra Meireles. Relator: Nilton
Manuel Honório. Assuntos Gerais: A conselheira Ana Rita Vieira
Albuquerque sugeriu que palestras do curso de formação dos
defensores e defensoras do XXVI Concurso tenham, em todas as fases
do curso, a participação de defensores de Classe Especial, de Classe
Intermediária e Substitutos. E também que sejam realizadas visitas
aos órgãos de Segundo Grau. O conselheiro Eduardo Quintanilha
Telles de Menezes falou da importância do envio da lista completa
dos processos distribuídos para julgamento com o nome do
respectivo relator, por e-mail, a todos os conselheiros, na semana
seguinte. Manifestou-se também o conselheiro sobre julgamento de
embargo de declaração feito pelo então defensor público geral e
presidente do Conselho Superior, André Luis Machado de Castro, em
determinado PAD. Segundo o conselheiro, há vício material no
julgamento do recurso em razão de impedimento do então presidente
do Conselho Superior e que, por isso, o julgamento deve ser revisto e
regularizado. Em seguida, Eduardo Quintanilha Telles de Menezes
falou sobre a questão do V Encontro de Atuação Estratégica. Disse
que defensores e defensoras que não foram ao evento estão sendo
intimados pela Corregedoria Geral para explicar o não
comparecimento. Lembrou que o evento foi apresentado como
comemorativo e que é preciso que fique claro nas comunicações
institucionais se é uma convocação para o comparecimento
obrigatório ou convite para evento comemorativo. O ouvidor-geral,
Pedro Daniel Strozenberg, informou que 24 organizações da
sociedade civil foram aprovadas para participar no processo eleitoral
do novo ouvidor-geral, no qual três candidatos concorrem. Lembrou
também o ouvidor-geral que a etapa da formação de lista tríplice,
pela sociedade civil, ocorrerá no dia 18 de outubro, das 9h às 17h.
Disse que tentaria concentrar a votação na parte da manhã. Sobre a
presença de dois conselheiros durante a votação, sugeriu que um

seja classista. Por fim lembrou que o debate entre os candidatos será
realizado no dia 22 de novembro e, a votação, no dia 29. Em
seguida, a reunião foi encerrada.

