Aos 23 (vinte e três) dias do mês de setembro do ano de 2014 (dois mil e quatorze),
foi aberta a sessão do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro,
com as presenças dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros Natos, Dr. Nilson Bruno Filho,
Defensor Público Geral e Presidente do Conselho Superior, Dra. Maria Luiza de Luna, 1ª
Subdefensora Pública Geral, Dr. Flávio Eduardo Lethier Rangel, Subcorregedor Geral da
Defensoria Pública, e dos Excelentíssimos Conselheiros Classistas, Dra. Claudia Daltro Costa
Matos, Dr. Rodrigo Baptista Pacheco, Dr. Leandro Santiago Moretti, Dra. Laura Julia Andrade
Fontenelle e Dra. Thais Moya. Ausente a Conselheira Classista Dra. Angela Thereza
Haussman Moura Brito, sendo substituída pela Conselheira Suplente, Dra. Georgia Vieira
Pinto Cabeços. Presentes, ainda, os Excelentíssimos Defensores Públicos, Dr. Dênis de
OliveiraPraça, na qualidade de representante da associação classista, e Dra. Darci Burlandi
Cardoso, Ouvidora-Geral da Defensoria Pública. Verificada a existência de quórum foi
instalada a sessão com inversão de pauta, iniciando-se por assuntos gerais. Pelo
Excelentíssimo Presidente do Conselho Superior foi submetido ao colegiado o
requerimento de cessão da Excelentíssima Defensora Pública Heloisa Eneida Ferreira
Guimarães ao Superior (STJ). Os Conselheiros Nilson Bruno Filho e Rodrigo Baptista
Pacheco anteciparam seus votos no sentido de se deferir o afastamento. A Conselheira
Laura Júlia Andrade Fontenelle solicitou que o processo administrativo que trata do pedido
de afastamento fosse encaminhado à Coordenadoria de Movimentação - COMOV para
esclarecer sobre impacto do afastamento no mapa de movimentação. O Presidente
esclareceu que o quadro de defensores está deficitário em número de 30 vagas, as quais, se
espera, sejam todas preenchidas pelo concurso público já em andamento, no entanto, em
que pese o déficit, em outros casos semelhantes não foi negado o afastamento. O Presidente
do Conselho esclareceu, ainda, que o afastamento se dará apenas em janeiro de 2015, mas
que a Defensora Pública necessita da decisão sob comento para promover o seu
planejamento e transferência para Brasília. Ainda em assuntos gerais, o representante da
associação classista, perguntou ao Presidente do Conselho se a proposta orçamentária,
encaminhada pelo Executivo foi elaborada pela SEPLAG ou pela Defensoria Pública, tendo o
Presidente do Conselho informado que a proposta orçamentária foi elaborada pela
Defensoria Pública. Antes de se adentrar as deliberações sobre os itens da pauta, o
Presidente do Conselho, Dr. Nilson Bruno Filho, levantou questão de ordem no que diz
respeito à presença da Conselheira Georgia Vieira Pinto Cabeços na sessão, alertando que a
mesma foi indicada pelo candidato a Defensor Público Geral Luiz Inácio Araripe Marinho
como sua representante. Ponderou, no entanto, o Presidente que tratava-se tão somente de
uma colocação, não havendo qualquer intenção de cassar o voto da Conselheira. Passandose ao primeiro item da pauta, foi verificada a inexistência de impugnações às candidaturas.
Passando-se ao item referente á homologação das candidaturas, a 1ª Subdefensora Pública
Geral, Dra. Maria Luiza de Luna, alertou que o candidato Américo Luiz Diogo Grilo não
preencheu os requisitos obrigatórios constantes da regulamentação das inscrições dos
candidatos. Passando-se à votação, os Conselheiros homologaram, por maioria, as
candidaturas dos Excelentíssimos Defensores Públicos André Luís Machado de Castro, Luiz
Inácio Araripe Marinho e Américo Luiz Diogo Grilo, vencidos os Conselheiros

Dr. Nilson Bruno Filho e Dra. Maria Luiza de Luna, que votaram de forma contrária à
homologação da candidatura do Defensor Público Américo Luiz Diogo Grilo, por
entenderem que o mesmo não cumpriu os requisitos obrigatórios, conforme determina o
parágrafo 1º do artigo 5º do regulamento da eleição, isto é, não informou sua data de
nascimento, a data de ingresso na carreira e e-mail para comunicação no ato da inscrição.
Passando-se ao terceiro item da pauta, foram definidos, por sugestão dos Conselheiros
Classistas, os nomes que irão compor a mesa receptora, conforme Deliberação CS/DPGE nº
97/2014: dentre os Defensores Público de classe especial, Dra. Jane Rezende Medina e Dr.
Nilton Manoel Honório como titulares e Dra. Cinthia Rodrigues Menescal Palhares como
suplente; dentre os Defensores Públicos de classe intermediária, Dra. Luiza Lisboa Amin
Trompiere na qualidade de titular e Dr. Paulo Vinícius Cozzolino Abrahão na qualidade de
suplente; e dentre os Defensores Públicos substitutos, Dr. Eduardo Januário Newton como
titular e Dr. Thiago Henrique Cunha Basílio como suplente. Foi definido, ainda, que a
Defensora Pública aposentada Dra. Clarice Faria Correa Amaresco também irá compor a
mesa receptora no dia da eleição. Passando-se ao item seguinte da pauta, foi determinada,
através de sorteio, a ordem dos nomes dos candidatos na cédula de votação, que seguirá da
seguinte forma: Américo Luiz Diogo Grilo, André Castro e Luiz Inácio. Foi ressaltado que o
candidato Américo Luiz Diogo Grilo não indicou representantes titulares e suplentes para
acompanhar e exercer a fiscalização do processo eleitoral e, assim sendo, somente o próprio
candidato poderá se manifestar na ocasião. Passando-se ao próximo item, foram aprovadas
as instruções para o voto pelo correio. Passou-se ao item seguinte, sendo fixado o dia 26
(vinte e seis) de setembro de 2014 (dois mil e quatorze), sexta-feira, das 10h às 17h,
na sala do Conselho Superior, para rubrica das cédulas e das sobrecartas pelos Conselheiros
na forma do regulamento. O Presidente do Conselho alertou para que as deliberações do
Conselho Superior não deixem de ser cumpridas, sob pena de desmoralizar-se o Conselho,
ressaltando que não se viu a mesma flexibilização adotada para a homologação de inscrição
da candidatura que não preencheu os requisitos fixados pelo próprio Conselho quando se
discutiu a questão do afastamento da Defensora Pública Heloisa Eneida Ferreira Guimarães
para o Superior Tribunal de Justiça. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho
declarou encerrada a sessão.
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