DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CONSELHO SUPERIOR
Ata da Reunião Ordinária do Conselho Superior realizada no dia vinte e
seis de abril de dois mil e dezenove. Presentes todos os conselheiros, a
exceção da Conselheira Classistas Dra. Bernardett de Lourdes da Cruz
Rodrigues, ausente justificadamente e substituída pela Conselheira Classista
Dra. Ana Rita Vieira Albuquerque. O Presidente do Conselho Superior e
Defensor Público-Geral do Estado, iniciou a reunião. A condução da reunião
passou ao 1º Subdefensor Público-Geral do Estado, Marcelo Leão Alves, após
o Presidente do Conselho retirar-se em razão do sepultamento da mãe da
Defensora Pública Mariângela Benedetto Giusti. Também participaram da
reunião a Subouvidora Geral, Karina Gonçalves Jasmim e a Presidente da
Associação dos Defensores Públicos do Estado do Rio de Janeiro (ADPERJ),
Juliana Bastos Lintz. Ato contínuo, passou-se para o julgamento dos
processos: E-20/001/2985/2017 - SEI (Requerimento - Revogação da
Deliberação 119/2017). Requerente: Vitor Marcio de Abreu Cuconato e outros.
Relator: Nilton Manoel Honório. Após debates e leitura do voto do relator, o
Conselheiro Rômulo Souza de Araújo pediu vista do processo. E20/001.000654/2019 - SEI (Lista de Antiguidade). Requerente: Comov.
Relator: Rômulo Souza de Araújo. Aprovado por unanimidade o voto do relator
no sentido de aprovar a lista de antiguidade publicada no diário oficial. E20/001/153/2016 - Físico (Proposta de alteração do Regimento Interno do
Conselho Superior). Requerente: Leandro Moretti. Relator: Rômulo Souza de
Araújo. Proposta aprovada por unanimidade com pendência de sistematização
de alteração na redação da mesma, que deverá ser ratificada na próxima
reunião do Conselho Superior. E-20/001.012137/2018 - SEI (Cessão de
Defensor Público). Requerente: Gabinete do Governador. Relator: João Helvécio
de Carvalho. Processo saiu de pauta em razão da ausência do Conselheiro
relator. E-20/001/96/2015 - SEI (Monitoramento de locais de abrigamento).
Requerente: Nudedh. Relator: Nilton Manoel Honorio. Relator votou pelo
arquivamento do processo. Aprovado por unanimidade o voto do relator. PI
866391543/2017 – SEI (Apurar irregularidades na FAETEC). Requerente:
Núcleo de Fazenda Pública e tutela coletiva. Relator: Rômulo Souza de Araújo.
Relator votou pelo arquivamento do processo. Aprovado por unanimidade o

voto do relator. E-20/12047/2008 – SEI- (Visita e fiscalização da carceragem
Polinter - Base Mesquita). Requerente: Nudedh. Relator: Rômulo Souza de
Araújo. Relator votou pelo arquivamento do processo. Aprovado por
unanimidade o voto do relator. PI 1193602445/2017 - SEI (Respeito ao nome
social). Requerente: Nudiversis. Relator: Rômulo Souza de Araújo. Relator
votou pelo arquivamento do processo. Aprovado por unanimidade o voto do
relator. PI 1195270737/2013 - SEI (Ausência de fornecimento do serviço
essencial de água e esgoto). Requerente: Nudecon. Relator: João Helvécio de
Carvalho. Processo retirado de pauta devido a ausência do Conselheiro relator.
E-20/20032/2017 - SEI (Apurar irregularidades da cobertura do evento
prisão pelo Rioprevidência). Requerente: Núcleo de Primeiro Atendimento Cível
e Familiar da Polícia Militar. Relator: Marcelo Leão Alves. Relator votou pelo
arquivamento do processo. Aprovado por unanimidade o voto do relator.
Sorteio de relator: E-20/001/2141/2015 - SEI (Projeto de padronização da
atuação da DPGE/RJ em tutela Coletiva). Requerente: Coordenação de Saúde
e Tutela Coletiva. Relatora sorteada: Paloma Araújo Lamego. E20/001/2135/2015 - SEI (Reestruturação dos Juizados Especiais
Fazendários/Varas de Fazenda Pública). Requerente: Coordenação de Saúde
Pública e Tutela Coletiva. Relator sorteado: Nilton Manoel Honório. E20/001.002646/2019 - SEI (Sugestão de promoção de Defensores Públicos).
Requerente: Coordenação de Movimentação. Relator sorteado: Carlos Alberto
Amaral Dourado. O feito foi levado a julgamento com a promoção das
Defensoras Públicas Adrienne Gregory Santos Roca e Cristina Rejane de Santa
Rosa, a ser ratificada pelas certidões a serem apresentadas pela Corregedoria
Geral; E-20/001.010254/2018 - SEI (Permuta de férias). Requerente:
Nathalia Cristina Aguiar Slaibi. Relator sorteado: João Helvécio de Carvalho.
PI 1323521831/2017 - SEI (Apurar falta de cobertura dos serviços de saúde
pública em Campos dos Goytacazes). Requerente: Núcleo de primeiro
atendimento de Fazenda e Tutela Coletiva de Campos dos Goytacazes.
Relatora sorteada: Paloma Araújo Lamego. Assuntos gerais: Conselheira
Samantha de Abreu Alves Castro colocou questão relatada por colegas sobre
demora no andamento de processos no SEI e a questão da segurança dos
Defensores e Defensoras Públicas nos órgãos de atuação. Sugere que a
Defensoria Pública estabeleça um procedimento padrão para situações de
ameaças e agressões sofridas pelos membros da instituição. Sugeriu criação
de um canal de comunicação direto da instituição com órgãos da segurança

pública. Conselheiro Rômulo Souza de Araújo reforçou a importância da
questão levantada pela Conselheira Samantha de Abreu Alves Castro. Sugeriu
que no Plano Plurianual conste algum tipo de iniciativa que contemple a
melhoria na segurança dos Defensores Públicos. Conselheiro Marcelo Leão
Alves concordou com a importância do tema e disse que a solução para a
questão envolve um conjunto de medidas, como a melhora na infraestrutura
dos órgãos de atendimentos; a mudança na forma de atendimento e marcação
do atendimento. Eduardo Quintanilha Telles de Meneses relata experiência no
Nuspen com agendamento prévio que melhorou o fluxo do atendimento.
Conselheira Paloma Araújo Lamego observou que a questão da segurança
pública não é somente uma questão de segurança policial mas envolve a
melhoria na qualidade do serviço prestado pela instituição e ressaltou as
iniciativas da instituição que impactam positivamente o atendimento, como os
agendamentos pela CRC e o Sistema Verde. Eduardo Quintanilha Telles de
Menezes sugere que, em adição a medidas de melhoria na infraestrutura e no
atendimento, seja criada uma lista atualizada de canais de comunicação com
os departamentos de polícia de cada comarca. Conselheira Samantha de Abreu
Alves Castro elogiou os cursos de capacitação oferecidos por meio do Programa
de Educação Continuada. E sugeriu horários alternativos para os cursos, como
o horário noturno, para que mais pessoas possam participar das capacitações.
Paloma Araújo Lamego observa que a Plataforma do PEC sofreu atualizações
recentes, que está mais interativa e amigável e os cursos também são
oferecidos no modo EAD. Conselheira Suplente Ana Rita Vieira Albuquerque
levantou a questão da dificuldade de acesso aos processos no SEI para os
conselheiros suplentes. Marcelo Leão disse que o acesso será melhorado. A
Conselheira Suplente também falou sobre a dificuldade da manifestação por
quota dos Defensores Públicos de segunda instância nos processos. Disse que
o site do Tribunal de Justiça permite a manifestação por quota dos Defensores
Públicos na primeira instância, mas não na segunda instância. Paloma Araújo
Lamego disse que há expectativa de que o problema seja resolvido. De volta à
reunião, o Presidente do Conselho e Defensor Público-Geral declarou
encerrada a sessão.

