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INFORMATIVO DO CONSELHO SUPERIOR 
 

Rio de Janeiro, 08 de fevereiro de 2021

Foi realizada, na segunda-feira, dia 08 de fevereiro, 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 os (as) conselheiros (as) classistas Rômulo
Souza de Araújo, Juliana Lintz, Raphaela Jahara, Fátima Maria Saraiva
Figueiredo, Luiz Felipe Drummond Pereira da Cunha; João Helvécio de
Carvalho, além do Ouvidor-Geral, Guilherme Pimentel; e 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. Relatora: Raphaela Jahara. 
 
Trata-se de processo sobre requerimento acerca da organização do XXVII Concurso para ingresso na
Classe Inicial da carreira da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. (documento 0437770).
Consoante documentos 0473466 e 0499699 foram aprovados, respectivamente, o Regulamento e a
Banca Examinadora. Instada a se manifestar, a Coordenadoria de Movimentação se manifestou
certificando a existência de 40 cargos vagos na classe inicial (documento 0525975).  
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Relatora vota pela aprovação das minutas em anexo do Edital de Abertura e Retificações no
Regulamento do XXVII Concurso de Ingresso na classe inicial da Defensoria Pública do Estado do Rio de
Janeiro, lidas na íntegra na reunião do Conselho Superior. 
 
Foi aprovado por unanimidade o voto da relatora. 
 
Confira aqui o edital aprovado.

PIs para Julgamento

Não teve.

Sorteio de Relator 
 

Não teve.

Assuntos Gerais

O Defensor Público-Geral, Rodrigo Pacheco, agradeceu a colaboração de todos os conselheiros e
conselheiras, destacando o trabalho da 2ª subdefensora pública-geral do Estado, Paloma Araújo
Lamego, da conselheira Raphaela Jahara e da secretária de logística da Defensoria, Viviane Aló e toda a
equipe de contratos que em tempo recorde fizeram um complexo processo licitatório para que a
Defensoria tenha um concurso com muita segurança e de altíssima qualidade. 
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