
Ata da Sessão do Conselho Superior realizada em 26 de outubro de 2015. Iniciada a 
sessão, pelo Presidente do Conselho Superior, André Castro. Presentes os Conselheiros 
classistas Claudia Daltro, Romulo Araújo, este em substituição à Conselheira Laura Julia 
Fontenele, Luis Felipe Drummond, Leandro Moretti e Thais Moya e os Conselheiros 
natos Rodrigo Pacheco, Jorge Bruno, Eliane Aina e André Castro. Presente a 
representante da ADPERJ, Maria Julia Rebouças e o Ouvidor Interino, Odin Bonifácio. O 
Presidente do Conselho colocou em julgamento o Processo E-20/20.088/2014 – 
Arquivamento de procedimento instrutório referente à venda casada de alimentos 
dirigidos ao público infantil e de brinquedo. A relatora, Eliane Aina, apresentou 
relatório e voto pelo arquivamento, em razão de ação proposta pelo Ministério Público 
Federal, o que ocasionou a perda do objeto. Todos os Conselheiros acompanharam a 
relatora e, pelo Presidente do Conselho Superior, foi proclamado o resultado pelo 
arquivamento do feito, por unanimidade. E-20/001/1684/2014 – Recomendação - 
Reivindicações dos DP Substitutos. Requerente: Adperj. Relator: Leandro Moretti. Voto 
vista Conselheiro Rodrigo Pacheco, acompanhando, na íntegra, o relator. Os 
Conselheiros Rômulo Araújo e Luiz Felipe Drummond pediram vista dos autos. E-
20/001/1874/2013 – Procedimento instrutório referente à Poluição do 
Estacionamento do Maracanã. Relator: Rodrigo Pacheco, leu relatório e voto pelo 
arquivamento. Todos os Conselheiros acompanharam a relatora e, pelo Presidente do 
Conselho Superior, foi proclamado o resultado pelo arquivamento do feito, por 
unanimidade. E-20/001/2442/2015 – Pedido de cessão de Defensor Público Elison 
Teixeira para a Câmara dos Deputados. Relator: Rodrigo Pacheco. O relator apresentou 
relatório. O Defensor Público Elison Teixeira expôs as razões de seu pedido de cessão. 
O relator, Rodrigo Pacheco, apresentou voto no sentido do indeferimento da cessão, 
por ora, por se tratar de cessão com ônus para a Defensoria Pública, e em razão do 
orçamento da Câmara dos Deputados ser bastante superior ao da Defensoria Pública 
do Estado do Rio de Janeiro, podendo alterar seu voto caso a Câmara dos Deputados 
venha a arcar com o ônus, assim como o STF vem arcando com o ônus da cessão do 
Defensor Público Marco Paulo Dutra. A Conselheira Claudia Daltro pediu vista do feito, 
instando o requerente a obter, junto ao órgão requerente, sua cessão sem ônus para a 
Defensoria Pública. E-20/001/2060/2015 – Alteração do Regimento Interno do 
Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Segundo turno 
de votação. Requerentes: Angela Haussman, Leandro Moretti, Luiz Felipe Drummond e 
Claudia Daltro – Relator: André Castro. Lido relatório e voto no sentido de acolher a 
mudança do regimento interno do Conselho Superior, para que passe a ser objeto de 
publicação na imprensa oficial apenas os avisos de publicações das atas das sessões do 
Conselho Superior, publicando-se no site da Defensoria Pública o inteiro teor das 
mesmas. O Conselheiro Rômulo Araújo questionou se seria publicado somente aviso 
ou extrato da ata, o que foi acolhido pelo relator do feito. Todos os Conselheiros 
votaram com o relator, tendo o presidente do Conselho proclamado o resultado no 
sentido da alteração do Regimento Interno, por unanimidade. E-20/11.990/2008 – 
Condições Precárias das carceragens nas unidades policiais – Relator: Rodrigo Pacheco 
que apresentou relatório e voto pelo arquivamento, sendo acompanhado por todos os 
Conselheiros e declarado, pelo presidente do Conselho, o arquivamento, por 
unanimidade. E-20/10.856/2012 – Fixação de atribuições do Nudeamb. Relatora: Tais 
Moya, que requereu o arquivamento do processo em razão da reidentificação do 
órgão. Todos os Conselheiros acompanharam a relatora e foi declarado o resultado 



pelo arquivamento do processo. O Conselheiro Leandro Moretti perguntou pelo 
processo E-20/001/1700/2015, sendo informado que foi sorteada a Conselheira 
Georgia Cabeços como relatora, em 24/7/2015, tendo a mesma requerido diligências. 
Iniciou-se o Sorteio de Relator E-20/001/2303/2015 – Criação de órgão da DP junto ao 
Juizado do Torcedor e Grandes Eventos – Jorge Bruno.    E-20/001/2550/2015 – 
Debate à resposta sobre declaração de suspeição – Eliane Aina. E-20/001/2536/2015 – 
Deficiência de abastecimento de água em Pedra de Guaratiba – Romulo Araújo. E-
20/20.023/2015 – Suspeição em face de dois assistidos – Rodrigo Pacheco.    E-
20/001/2369/2014 – Criação de órgão IV JEC Nova Iguaçu – André Castro. E-
20/001/87/2013 - Requerimento da Defensora Daniela Andrade, referente à Comarca 
de Nilópolis - Claudia Daltro. E-20/001/3033/2014 – Criação de órgãos em Bangu – 
Relatora: Thais Moya. E-20/001/2762/2015 –Fixação de Atribuição de órgãos 
resultantes da Resolução 802 – Rodrigo Pacheco. E-20/001/2309/2015 - Anteprojeto 
de Lei – André Castro. Em assuntos gerais, o Presidente do Conselho fez uma 
explanação sobre o Anteprojeto de Lei cujo teor traz ao Conselho Superior, explicando 
que tem o mesmo por objetivo suprimir as atividades correicionais do Ouvidor Geral, 
que constam da lei 06/77, possibilitar a lotação dos defensores públicos substitutos. 
Explicou, ainda, todo o processo que resultou do projeto de lei, especialmente as 
audiências e consultas públicas e à categoria. O Conselheiro Rômulo Araújo requereu 
que fosse dada ciência do teor da Regulamentação do artigo 34, por ser matéria que 
acarreta apreensão na categoria. O Presidente do Conselho fez relato sobre o processo 
de formação da lista tríplice para a escolha do Ouvidor Geral da Defensoria Pública. O 
Presidente do Conselho designou a nova sessão para o dia 11 de novembro de 2015, 
quando ocorrerá a escolha do Ouvidor Geral da Defensoria Pública. A Conselheira 
Claudia Daltro informou que a Secretaria do Conselho recebeu ofício da Secretaria 
Geral acerca da espécie de cessão da Defensora Heloisa Eneida, se com ou sem ônus 
para o órgão cessionário, o STJ. O Presidente do Conselho propôs que se requeira o 
ressarcimento dos valores ao STJ, o que contou com a anuência de todos os 
Conselheiros. O Presidente do Conselho deu por encerrada a sessão.  
 


