DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CONSELHO SUPERIOR
Aos quinze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezesseis,
no auditório Defensor Público Silvio Roberto Mello Moraes, localizado
na Avenida Marechal Câmara, número 314, 2º andar, Centro, Rio de
Janeiro, foi realizada, em sessão solene do Conselho Superior da
Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, a posse dos
Conselheiros Classistas eleitos para o biênio 2016-2017. O
Presidente do Conselho Superior, André Luís Machado de Castro,
iniciou a leitura do Termo de Posse, e, ao término, chamou para
assiná-lo, por ordem de votação, os Conselheiros Classistas
Bernardett de Lourdes da Cruz Rodrigues, Geórgia Vieira Pintos
Cabeços, Leandro Santiago Moretti, Luis Felipe Drummond Pereira
da Cunha, Renata Pinheiro Firpo Henningsen e Claudia Daltro Costa
Mattos. Após, chamou para assinar o livro de posse os Conselheiros
Classistas Suplentes Eduardo Quintanilha Telles de Menezes,
Samantha de Abreu Alves Castro, Clarisse Pitta de Noronha e
Eduardo Januário Newton. Estiveram ausentes as Defensoras
Públicas Ana Rita Vieira de Albuquerque e Cristiane Xavier de Souza.
O Presidente desejou boas vindas e sucesso aos Conselheiros eleitos
e ao Defensor Público Denis de Oliveira Praça, que substitui o
Defensor Público de Classe Especial Jorge Augusto Pinho Bruno na
1ª Subdefensoria Pública Geral do Estado. O Presidente fez questão,
também, de cumprimentar e dizer o quanto foi honroso trabalhar
com o Defensor Público Odin Bonifácio Machado, que, após eleição
do novo Ouvidor-Geral, deixa o cargo para dar lugar ao OuvidorGeral da Defensoria, Pedro Strozemberg, afirmando que o mesmo
continuará na ouvidoria, caso aceite ocupar o cargo de Subouvidor.
O Presidente, então, agradeceu a Odin Bonifácio, em seu nome e
em nome da instituição, por todo empenho e contribuição, junto
com toda sua equipe, representada pelas Defensoras Públicas
Viviane Aló Drummond Pereira da Cunha e Luísa de Miranda
Gueiros, frente à Ouvidoria Geral e, também, junto ao Conselho
Superior. O Presidente aproveitou e desejou boas vindas, dizendo-

se, ainda, muito honrado em receber o novo Ouvidor-Geral eleito,
Pedro Daniel Strozenberg, desejando-lhe, ainda, muito sucesso no
exercício do cargo. O Presidente, então, passou para o próximo item
da pauta da reunião, que foi a escolha do Conselheiro Secretário, ao
qual, apresentando-se como único candidato, o Conselheiro Leandro
Moretti foi investido no cargo. O Presidente proferiu elogios a
Conselheira Claudia Daltro pela excelência na atuação como
Conselheira
Secretária,
tendo
organizado,
com
muito
profissionalismo, a Secretaria do Conselho Superior. Ao Conselheiro
Leandro Moretti, o Presidente disse se sentir honrado e agradecido
por se dispor a exercer o cargo de Conselheiro Secretário. O
Presidente concedeu a palavra aos novos membros do Conselho,
que agradeceram os votos de confiança e disseram se sentir
honrados em contribuir, nesta nova missão, com a Instituição. O
Presidente concedeu a palavra ao 1º Subdefensor Público-Geral do
Estado, Denis de Oliveira Praça, que disse se sentir honrado e
agradecido com a oportunidade de contribuir ainda mais, agora à
frente da 1ª Subdefensoria Pública-Geral e, também, junto ao
Conselho Superior. A Presidente da ADPERJ, Maria Carmen de Sá,
com a palavra, disse ter sido uma honra compor o Conselho e,
tendo em vista sua saída da Presidência da ADPERJ, pediu
prioridade no atendimento aos pleitos da Associação submetidos ao
colegiado e ainda não julgados. A Conselheira Classista Claudia
Daltro propôs a aprovação da Ata da reunião do dia 27 de
novembro de 2015, que, após consulta do Presidente aos demais
membros, foi pautada para aprovação na próxima sessão do
Conselho. O Presidente passou a palavra ao Conselheiro Secretário
para que fosse iniciado o sorteio de relatores, tendo sido o processo
de número E-20/20.091/2014, que trata do Procedimento
Instrutório nº 943521983/2013, sobre a divergência dos preços dos
produtos nas prateleiras e caixas dos supermercados, teve como
sorteada a Conselheira Classista, Bernardett de Lourdes da Cruz
Rodrigues; o E-20/20.801/2011, que trata da competência
Fazendária na Comarca de Niterói, o Defensor Público-Geral André
Luís Machado de Castro; o E-20/001/1015/2015, sobre as
atribuições da Defensoria Pública da Casa de Custódia Dalton

Crespo, em Campos dos Goytacazes, o 2º Subdefensor PúblicoGeral Rodrigo Baptista Pacheco; o E-20/001/3112/2015, sobre a
cessão da Defensora Pública Maria Lucia de Pontes para exercício de
cargo em comissão no Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária – Incra, o 1º Subdefensor Público-Geral, Denis de Oliveira
Praça; o E-20/001/3155/2015, que trata da fixação de atribuição do
tabelamento da Auditoria Militar, a Conselheira Classista, Renata
Pinheiro
Firpo
Henningsen;
o
E-20/001/2024/2013,
um
Procedimento Instrutório nº 007/2013/NUDEAMB, sobre a análise
da legalidade da Resolução Conama nº 457/2013, o Conselheiro
Classista, Luis Felipe Drummond Pereira da Cunha; o E20/001/3329/2014, que trata da designação de um Defensor Público
para atuar no processo de João Batista de Souza Filho, a
Conselheira Classista Claudia Daltro Costa Mattos; o E20/001/239/2014, sobre o Processo Judicial nº 034458627.2012.8.19.0001, da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões, o
Conselheiro Secretário Leandro Santiago Moretti; o E20/12.428/2012, que encaminha minuta de Resolução que dispõe
sobre a criação, estruturação e atribuição do serviço de mediação,
conciliação e arbitragem da DPGE, a Conselheira Classista Geórgia
Vieira Pintos Cabeços; o E-20/001/1125/2014, do Núcleo de
Primeiro Atendimento da Cidade de Deus, a Corregedora-Geral
Eliane Maria Barreiros Aina; o E-20/001/3106/2015, sobre a
uniformização do atendimento na sede Menezes Côrtes, a
Conselheira Classista Geórgia Vieira Pintos Cabeços; o E20/001/14/2016, que trata da aprovação da Lista de Antiguidade
dos Defensores Públicos – 2016, a Conselheira Classista Claudia
Daltro Costa Mattos; o E-20/11.996/2008, um Procedimento
Instrutório sobre a extração de saibro na Estrada da Covanca, em
Jacarepaguá, o Conselheiro Secretário Leandro Santiago Moretti; o
E-20/001/12.183/2008, um Procedimento Instrutório sobre a
construção de Usina Hidrelétrica de Simplício, na Bacia do Rio
Paraíba do Sul, o Conselheiro Classista, Luis Felipe Drummond
Pereira da Cunha; o E-20/001/2303/2015, sobre a criação de órgão
da Defensoria Pública junto ao Juizado do Torcedor e Grandes
Eventos, a Conselheira Classista, Bernardett de Lourdes da Cruz

Rodrigues; o E-20/001/2578/2015, que trata de conflito negativo e
dúvida de atribuição, o 2º Subdefensor Público-Geral Rodrigo
Baptista Pacheco; o E-20/001/49/2016, que versa sobre a minuta de
deliberação que dispõe sobre o Estágio Probatório dos Defensores
Públicos, o 1º Subdefensor Público-Geral, Denis de Oliveira Praça; e
o E-20/001/322/2015, sobre um pedido de desagravo; a Conselheira
Classista, Renata Pinheiro Firpo Henningsen. Ao final do sorteio, a
relatora do processo, Claudia Daltro Costa Mattos, colocou em mesa
para votação a Lista de Antiguidade de 2016, sendo aprovada por
unanimidade a sua publicação. Para o próximo item, o Presidente
coloca em mesa o processo de promoção para a única vaga da
Classe Especial, da Defensora Pública Claudia Valéria Taranto, tendo
sido aprovada por unanimidade. O Presidente, no que tange a
proposta de minuta de deliberação, que dispõe sobre o Estágio
Probatório dos Defensores Públicos, de relatoria do 1º Subdefensor
Público-Geral, Denis Praça, deferiu, por conveniência de todos os
membros, o pedido de vista coletiva para deliberação na próxima
sessão. Entretanto, o Presidente passou a palavra para a
Corregedora-Geral, Eliane Maria Barreiros Aina, para destacar,
antecipadamente, alguns pontos da minuta, para objeto de reflexão.
A Corregedora-Geral cumprimentou a todos, saudou os novos
integrantes do Conselho e ressaltou, na leitura da minuta, temas
como o tempo do Estágio Confirmatório, a regulamentação do Curso
Oficial de Preparação à Carreira e o período de apresentação dos
relatórios encaminhados ao Conselho Superior para a confirmação,
ou não, dos Defensores Públicos na carreira. O Presidente
agradeceu a Corregedora-Geral pelos esclarecimentos e, em
Assuntos Gerais, passou a palavra ao 2º Subdefensor Público-Geral
do Estado, Rodrigo Pacheco, que se inscreveu naquele momento
para tratar do tema das Varas de Fazenda Pública, agradecendo
antes, porém, a Presidente da ADPERJ, por trazer a cobrança do
assunto. O 2º Subdefensor Público-Geral do Estado desejou as boas
vindas aos Conselheiros eleitos, proferiu elogios a Conselheira
Claudia Daltro por todo trabalho exercido junto a Secretaria do
Conselho Superior e ao relator do processo do Concurso para
Ingresso na Carreira da Defensoria Pública, o Conselheiro Leandro

Moretti. Desejou boas vindas ao Ouvidor-Geral, Pedro Strozenberg,
estendendo, ainda, os elogios ao Defensor Público Odin Bonifácio e
a Presidente da ADPERJ, Maria Carmen de Sá. Sobre as Varas de
Fazenda, o 2º Subdefensor Público-Geral do Estado lembrou que,
em 2014, a ADPERJ apresentou um pedido de impugnação a uma
Resolução que reidentificou aqueles órgãos que, não tendo sido
alteradas, também, as suas atribuições, acarretou uma carga
desigual de trabalho. Disse o Conselheiro que, por achar que uma
eventual anulação, naquele momento, da Resolução, traria sérios
problemas nas remoções de Defensores Públicos, pediu ao relator à
época, o Defensor Público de Classe Especial, Jorge Augusto Pinho
Bruno, que não levasse o processo para julgamento. Em 2015,
designado pelo Defensor Público-Geral para tratar do assunto, o 2º
Subdefensor Público-Geral procurou esgotar todas as instâncias de
diálogos para que fosse encontrada uma solução sem que fosse
atingida a inamovibilidade dos Defensores Públicos. Ao final,
agradeceu o Defensor Público Thiago Belloti de Oliveira pelos dados
por ele levantados, que foram fundamentais a restruturação. A
Presidente da ADPERJ pediu a palavra solicitou para fosse dado
agilidade ao parecer da Assessoria de Assuntos Institucionais, sendo
acatado o pedido pelo Presidente do Conselho, que, antes de passar
para o próximo tema, consultou sobre a data da próxima sessão,
que, após deliberação do Conselho, ficou marcada para o dia 19 de
fevereiro de 2016, caso não haja alguma urgência, podendo ser
antecipada, se for o caso, para o dia 12. O Conselheiro Luiz Felipe
pediu a palavra para registrar a dedicação que gerou um resultado
ímpar na organização do último concurso para ingresso na carreira
da Defensoria Pública, parabenizando, pela condução brilhante, o 2º
Subdefensor Público-Geral, Rodrigo Pacheco, e a Coordenadora do
Concurso, a Defensora Pública Marcia Cristina Carvalho Fernandes.
O Presidente adiu as palavras do Conselheiro Luis Felipe e
agradeceu–lhe pela dedicação com que participou em todas as
etapas do concurso. O Presidente passou, então, a palavra para a
Coordenadora do Concurso, Marcia Fernandes, que agradeceu as
palavras de elogios e, também, pela participação do Conselheiro
Luis Felipe em todas as fases do concurso, agradecendo a confiança

e se dispondo, desde aquele momento, para auxiliar no próximo
concurso. A Conselheira Bernardett pediu a palavra para registrar o
elogio a Coordenadora do Concurso, parabenizando-a pela
excelência na coordenação e no cuidado dispensado aos candidatos,
acompanhada também pelos Conselheiros Renata Firpo e Leandro
Moretti, que estendeu ainda os elogios e agradecimento a
Defensora Pública Maria Carmen de Sá pelo trabalho engrandecedor
como Presidente da ADPERJ e como Conselheira. O Presidente
também proferiu elogios a Defensora Pública junto ao Conselho,
parabenizou-a e declarou encerrada a sessão do Conselho Superior.

