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INFORMATIVO DO CONSELHO SUPERIOR 
 

Rio de Janeiro, 11 de maio de 2021

 

Foi realizada, na terça-feira, dia 11 de maio, 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; a
corregedora-geral, Katia Varela; a defensora pública Cristina Radich,  bem
como os (as) conselheiros (as) classistas Rômulo Souza de Araújo, 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-20/001.006037/2020 (Edital - XXVII Concurso para ingresso na Classe Inicial da Carreira da Defensoria
Pública do Estado do Rio de Janeiro). Requerente: Defensoria Pública-Geral do Estado do Rio de
Janeiro. Relator: Marcelo Leão. 
 
O presidente do Conselho Superior, Rodrigo Pacheco, informou que a conselheira Raphaela Jahara
declarou-se impedida de continuar como a relatora do processo, em razão disso, o conselho superior
realizou um novo sorteio para escolha do (a) novo (a) relator (a). O conselheiro Marcelo Leão foi sorteado
como novo relator. 
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Trata-se de processo para escolha do novo examinador externo do concurso em substituição à Soraia
Mendes, que pediu o desligamento da banca por conta do adiamento das etapas do concurso e do
conflito com os compromissos profissionais da examinadora. Se inscreveram os seguintes nomes: Ariane
Trevisan Fiori Davidovich, Andre Luiz Nicolitt, Thiago Bottino do Amaral, Janaina Roland Matida. 
 
Relator Marcelo Leão vota em Thiago Bottino para ser o novo examinador externo do concurso.. 
 
Voto do relator foi acompanhado por unanimidade pelos conselheiros.

PIs para Julgamento

Não teve.

Sorteio de Relator 
 

E-20/001.008173/2019 (Moção de desagravo aos Defensores Públicos Beatriz Carvalho de Araujo
Cunha, Lara Alondra Graça, Daniela Martins Considera e Rodrigo Azambuja). Requerente: CDEDICA. 
 
Relatora sorteada: Juliana Lintz. 

Assuntos Gerais

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

Deseja alterar seu email de recebimento? 
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