
 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CONSELHO SUPERIOR 

 

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Superior realizada no dia seis de 

julho do ano de dois mil e dezoito. Estando presentes todos os conselheiros, 

a exceção do 1º Subdefensor Público Geral, Dr. Denis de Oliveira Praça e do 

Dr. Rômulo Souza de Araújo, ausentes justificadamente e da Dra. Bernardett 

de Lourdes da Cruz Rodrigues. O Conselheiro Rômulo Souza de Araújo foi 

substituído pela Conselheira suplente Ana Rita Vieira Albuquerque. O 

Presidente do Conselho Superior, depois de verificado o quórum para abertura, 

iniciou a reunião. Ato contínuo a sessão foi aberta com solenidade de desagravo 

às defensoras públicas Dra. Mariana Brito Limpo da Cunha e Silva Pauzeiro e 

Dra. Michele de Menezes Leite. As defensoras citadas receberam elogios pela 

atuação combativa em sessões no Tribunal do Júri das Comarcas de São Pedro 

da Aldeia e de Niterói. A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro através 

da sua comissão de prerrogativas e do Conselho Superior reconheceu, 

enalteceu e fez solenemente a sessão de desagravo. Passada a palavra ao 

conselheiro relator e Presidente da comissão de prerrogativas, Dr. Rodrigo 

Baptista Pacheco, foi proferida manifestação de solidariedade e orgulho pela 

atuação das Exmas. Defensoras. Os conselheiros classistas, Drs. Carlos 

Alberto Amaral Dourado, Eduardo Quintanilha Telles de Menezes e o Exmo. 

Ouvidor-Geral, também fizeram uso da palavra prestando sentimentos de 

orgulho, solidariedade e agradecimento. Encerrado o ato de desagravo, iniciou-

se a pauta de julgamento com o processo E-20/001/2621/2017 (Afastamento 

de titularidade). Requerente: Alessandra Nascimento Rocha Gloria. Relatora: 

Samantha de Abreu Alves Castro. Aprovado por unanimidade o voto da relatora 

pelo arquivamento do processo. 

E-20/001/2762/2015 apenso: E-20/001/1781/2015 (Fixação de atribuição 

– Órgãos da Resolução 802/2015). Requerente: Comov. Relator: Rodrigo 

Baptista Pacheco. Voto-vista: Samantha de Abreu Alves Castro. Aprovado por 

unanimidade o voto-vista da Conselheira Samantha de Abreu Alves Castro no 

sentido da aprovação do voto do relator Rodrigo Baptista Pacheco. 

 E-20/001/1115/2017 apensos:E-20/001/797/2017; E-20/001/650/2017; 

E-20/001/776/2017 (afastamento de titularidade). Requerente: Daniela 

Vieira Schlegel. Relator: João Helvécio de Carvalho. O Conselho Rodrigo 

Baptista Pacheco pediu vista dos autos do processo. PI 



 
1293246416/2017(Conjunto habitacional bandeirantes). Requerente: 

Nudecon. Relator: André Luís Machado de Castro. 

Aprovado por unanimidade o voto do relator pelo arquivamento do feito. E-

20/001/2756/2013 (Assentamento rural de Pedra Lisa – Japeri). 

Requerente: Nudedh. Relator: André Luís Machado de Castro. Aprovado por 

unanimidade o voto do relator no sentido de arquivamento do feito. PI 

449067894/2015 (Parcelamento de débito e regularização das cobranças do 

fornecimento de água). Requerente: Nudecon. Relator: João Helvécio de 

Carvalho. Aprovado por unanimidade o voto do relator pelo arquivamento do 

feito. O Ouvidor-Geral fez uso da palavra agradecendo o relator e mencionando 

a importância do trabalho que o Nudecon tem feito. PI 

637218394/2016 (Defeito na prestação de serviço- Explosão de gás-

Destruição de prédio Fazenda Botafogo). Requerente: Nudecon. Relator: 

Rodrigo Baptista Pacheco. Procedimento instrutório retirado de pauta a pedido 

do relator. PI 002/2011 (Vagas em creche). Requerente: Cdedica. Relator: 

Rodrigo Baptista Pacheco. PI 76391084/2016 (Maternidade e expedição de 

DNV). Requerente: Cdedica. Relator: Rodrigo Baptista Pacheco. Procedimento 

instrutório retirado de pauta a pedido do relator. PI 740987415/2016 (Acesso 

dos cidadãos hipossuficientes ao Programa Cartão Cidadão). 

Requerente: Núcleo de Fazenda e Tutela de Campos dos 

Goytacazes. Relatora: Samantha de Abreu Alves Castro. Aprovado por 

unanimidade o voto da relatora pelo arquivamento do procedimento 

instrutório. E-20/001/494/2013 (RDD e ausência de decisão 

judicial). Requerente: Nudedh. Relator: Samantha de Abreu Alves Castro. 

Aprovado por unanimidade o voto da relatora pelo arquivamento do feito. 

Passou-se, então ao sorteio de relatores. PI 1196155337/2016 

(Parcelamento de débito e regularização das cobranças do fornecimento de 

água). Requerente: Nudecon. Relator: André Luís Machado de Castro. PI 

679789998/2016 (Resolução nº 4308 da ANTT. Identificação para embarque 

em viagens). Requerente: Cdedica. Relator: Eliane Maria Barreiros Aina. E-

20/001.004088/2018 (Afastamento de Titularidade). Requerente: Paola 

Jardim Guerra de Castro Cunha. Relator: Denis de Oliveira Praça. E-

20/001.000619/2018 (Conflito negativo de atribuição). Requerente: João 

Francisco Nascimento Colnago. Relator: Samantha de Abreu Alves Castro. E-

20/001.004978/2018 (Afastamento de titularidade). Requerente: Anna 

Carolina da Costa Vieira. Relator: João Helvécio de Carvalho. E-

20/001/1846/2015 (Garantir a integridade e acesso à educação). 



 
Requerente: Nudedh. Relator: Eduardo Quintanilha Telles de Menezes. E-

20/001.006025/2018 (Maus tratos a residentes da antiga Funabem). 

Requerente: Nuped. Relator: Carlos Alberto Amaral Dourado. Ato contínuo 

ingressou-se nos Assuntos Gerais. O Conselheiro João Helvécio de Carvalho 

perguntou sobre processo (recurso em PAD) que estava no edital convocatório 

da reunião do Conselho Superior e que não foi tratado. O Conselheiro Rodrigo 

Baptista Pacheco esclareceu que foi um equívoco na publicação e que o 

processo será incluído no edital da próxima reunião. 

Continuou o Conselheiro João Helvécio de Carvalho comunicando que a 

Administração Superior receberá convite formal para seminário que ocorrerá 

em Volta Redonda, que vai debater a expansão do sistema de justiça junto a 

segmentos populares. Pediu à Administração que participe como ente apoiador 

do evento. O Presidente do Conselho disse que seria uma felicidade "participar 

de evento tão importante" e, em seguida, passou a palavra para o Conselheiro 

Rodrigo Baptista Pacheco. O Conselheiro Rodrigo Baptista Pacheco deu 

informes sobre o XXVI Concurso para Defensor Público. Comunicou que os 

Conselheiros deverão estar na sede administrativa às 4 horas da manhã, no 

dia da prova, 5 de agosto de 2018. E que o mesmo se estende à ADPERJ e à 

Ouvidoria.  Informou ainda que a instituição disponibilizará transporte para 

os Conselheiros no dia da prova. Luíz Felipe Drummond Pereira Cunha, 

representante da ADPERJ, perguntou se seriam abertas inscrições para os 

servidores trabalharem como fiscais no concurso. O Conselheiro Rodrigo 

Baptista Pacheco respondeu que sim e que um comunicado sobre o assunto 

seria disparado na segunda-feira (9) pelo WhatsApp. Acerca da organização do 

Concurso, Eduardo Quintanilha Telles de Menezes disse que o feedback de 

candidatos tem sido muito positivo. 

A Conselheira Samantha de Abreu Alves Castro falou sobre a inauguração da 

sede de Belford Roxo, na segunda-feira (9).  Ressaltou a importância da 

parceria com a prefeitura de Belford Roxo para a implantação da nova unidade. 

O Presidente do Conselho tratou a importância da parceria com a prefeitura 

de Belford Roxo na cessão do imóvel para a instalação da nova sede e na 

instituição da Câmara de Resolução de Litígios na Saúde no local. Por fim, o 

Presidente do Conselho comunicou que foi publicado no Diário Oficial a 

segunda lei de iniciativa da Defensoria Pública, que trata da publicação 

eletrônica dos atos da instituição.     

 



 
 

       

 

 


