
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CONSELHO SUPERIOR 

ATA da Reunião Ordinária do Conselho Superior ao trigésimo primeiro dia do 
mês de janeiro do ano de dois mil e quatorze. Registre-se a ausência da 
Conselheira Classista Laura Julia, compondo a mesa a Conselheira Suplente 
Geórgia Cabeços. Iniciada a sessão, em assuntos gerais, a Representante da 
ADPERJ pede palavra. Encaminha requerimento para o reconhecimento de 
ilegalidade da Resolução de Reidentificação das Varas de Fazenda. Alega que 
houve modificação de atribuição e que, portanto, deveria ter aprovação do 
Conselho Superior. Longa discussão sobre o assunto. O Presidente solicita que 
o requerimento seja protocolizado e autuado para sorteio de relator. O 
Conselheiro Rodrigo Pacheco encaminha requerimento para que os 
procedimentos do Conselho sejam digitalizados e disponibilizados no acesso 
restrito. A Ouvidora, Darci Burlandi, pede a palavra para explicitar alguns 
problemas da Ouvidoria. Informa que os assistidos utilizam a Ouvidoria de 
forma inadequada, inclusive demonstrando a insatisfação com os Defensores, 
caso em que a Corregedoria deveria atuar. Em contato com a Corregedoria, foi 
informada que esta não recebe assistidos para relato desses problemas. O 
Subcorregedor informa que assumiu há pouco e que irá apurar o ocorrido. A 
Conselheira Classista Thais Moya e o Conselheiro Classista Rodrigo Pacheco 
perguntam sobre a publicação do Regimento Interno. O Conselheiro Fábio 
Brasil explica que trouxe a versão final, com a formatação adequada, e irá 
publicá-lo na próxima semana. O Presidente noticia a publicação do Edital para 
o Concurso de Servidor. Prosseguindo na pauta, passa-se para a aprovação do 
Edital, Regulamento e Banca do XXV Concurso Inicial da Carreira. A 
Conselheira Classista Cláudia Daltro pede que seja sorteado relator para o 
processo. Neste instante, o Presidente e o Conselheiro Fábio Brasil solicitam 
que os Conselheiros ponderem, considerando que a organização do Concurso 
é atribuição do 2º Subdefensor e, também, é dele a responsabilidade inerente a 
essa atribuição. Informa, ainda, que o Concurso está sendo realizado 
exatamente nos mesmos moldes dos anteriores. Os Conselheiros questionam 
o tempo exíguo para análise. Ampla discussão. O Conselheiro Rodrigo 
Pacheco faz encaminhamento por um recesso de 30 minutos, todos 
concordam. Autuado, fica decidido o sorteio de relator para o requerimento da 
Representante da ADPERJ relativo à Reidentificação das Varas de Fazenda. 
Processo E-20/001/340/2014, sorteado relator Conselheiro Fábio Brasil. 
Processo relativo à aprovação do Regulamento, Edital e Banca Examinadora 
do XXV Concurso, sorteado relator Leandro Moretti. Após o recesso, o relator 
informa que necessita de uma semana para analisar os documentos e sugere a 
próxima reunião para o dia 10/02/2014 às 10 horas, aprovado por maioria.  A 
representante da ADPERJ questiona ao relator do processo relativo às Varas 
de Fazenda, sobre a necessidade de suspender os órgãos do concurso de 



remoção. O relator esclarece que irá analisar os dados do processo, 
primeiramente, e que não vislumbra qualquer ilegalidade, podendo ocorrer, 
somente, a necessidade de aprovação do Conselho se entender que houve 
modificação de atribuição, sendo atribuição do Defensor Geral a criação de 
órgãos. O Presidente declara encerrada a sessão. 

 


