DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CONSELHO SUPERIOR
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA do Conselho Superior ao vigésimo sétimo dia do mês de
fevereiro do ano de dois mil e quatorze. Aberta a reunião, com a análise do processo E20/001/300/2014, referente ao XXV Concurso para Defensor Público, pendendo de escolha da
banca examinadora. O relator, Conselheiro Classista Leandro Moretti, leu seu voto,
explicitando os motivos pelos quais votava pela prorrogação do prazo de inscrição para a
composição da banca examinadora até 20 de março de 2014. O Conselheiro Fabio Brasil, ente
outros argumentos, afirmou ser uma formalidade excessiva a obediência aos prazos, e
encaminhou nova proposta de composição de banca com sete integrantes, cinco titulares e
dois suplentes. O Conselheiro Nilson Bruno afirmou que, apesar de desobedecidos os prazos,
havia sido dada ampla publicidade. Longa discussão sobre a suspeição/impedimento do
segundo subdefensor e da primeira subdefensora para a coordenação do concurso. O
Conselheiro Fabio Brasil apresentou sua sugestão de banca. O presidente do Conselho
Superior deu a palavra a representantes da sociedade civil, que defenderam a presença de
pessoas da raça negra na banca examinadora. Foi decidida a prorrogação do prazo para
inscrições, na forma proposta pelo relator, vencidos os Conselheiros Nilson Bruno, Maria Luiza
de Luna e Fabio Brasil. Longa discussão sobre a possibilidade de impedimento/suspeição
parciais. Longa discussão sobre a inexistência de estrutura mínima de pessoal para impulsionar
o concurso. Passando a assuntos gerais, a representante da ADPERJ, Maria Carmem de Sá, leu
o requerimento das defensoras Ana Lucia Porto, Juliana Iakinewa e Maria Isabel de Motta,
para que o Conselho Superior fixe a atribuição dos órgãos fazendários recém identificados,
requerendo a concessão de medida liminar para fixação da atribuição até decisão final do
Conselho. O Conselheiro Leandro Moretti requereu a votação do novo secretário e pediu que
fosse já designada data para a nova reunião. O Conselheiro Rodrigo Pacheco relatou problema
que envolve a colega Renata Tavares, que recebeu multa pessoal por ter deixado de
comparecer a audiência no juízo tabelar, informando previamente ter audiências, no mesmo
horário, em sua vara de origem. O Conselheiro Rodrigo Pacheco requereu que, na próxima
reunião do Conselho Superior promova um desagravo à defensora Renata Tavares; requereu,
ainda, que se verifique sobre a possibilidade de auxílio ao Defensor Público da 2a Vara Criminal
de Duque de Caxias; O Conselheiro Nilson Bruno afirmou que é o responsável pela
movimentação e que, neste momento, é impossível deferir auxílio, porque se está com
extrema dificuldade para fechar o mapa de movimentação. Foram tratados ainda assuntos
como entrevistas prévias com os presos, dificuldade de acesso do Defensor Público ao Forum
de Duque de Caxias, remoção para o Nudem. A Conselheira Thais Moya encaminhou a votação
para a escolha da Secretária do Conselho Superior. A Conselheira Claudia Daltro e o
Conselheiro Fabio Brasil se candidataram. Os Conselheiros Nilson Bruno Filho, Maria Luisa de
Luna e Flavio Lethier Rangel votaram no Conselheiro Fabio Brasil e os demais Conselheiros
votaram na Conselheira Claudia Daltro que, assim, restou eleita Secretária do Conselho
Superior, por maioria. O Conselheiro Nilson Bruno assumiu o compromisso de marcar as
reuniões vindouras para sextas-feiras, excepcionando as reuniões referentes ao concurso
público, mas afirmou que não tinha como já nesta indicar a data para a realização da próxima
reunião, em razão dos inúmeros compromissos da administração e declarou encerrada a
reunião.

