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Prezadas(os) colegas,
 
Tem se tornado frequente na administração pública 
a realização de balanços ou relatórios dos primeiros 
100 dias de gestão. Alguns especialistas defendem 
que esse período inicial já permite avaliar aspectos 
marcantes sobre a forma e os objetivos as serem 
perseguidos pelos gestores. Aproveitamos esse 
mote para elaborar o presente informativo, con-
vencidos de que seria uma excelente oportunidade 
para apresentar algumas das realizações ocorridas 
nesses primeiros – e intensos – dias.
 
Desde já, gostaria de frisar um aspecto que nos-
sa equipe acredita dos mais importantes: a mu-
dança de postura, o que se traduz no máximo 
empenho para resgatar a autoestima do Defen-
sor Público, defender a autonomia e a indepen-
dência funcional da instituição e, fundamental-
mente, restaurar relações há muito fraturadas na 
Defensoria Pública.
 
Temos trabalhado para construir uma gestão de 
portas abertas, que resgate a percepção da sede 
da Defensoria Pública como um espaço de parti-
cipação democrática. Programas estratégicos de 
nossa gestão têm contado com a intensa parti-
cipação dos Defensores Públicos, a exemplo do 
Plano Plurianual e da Reforma da Lei Orgânica.
 
Também temos levado a Administração Superior 
aos órgãos de atuação, seja na região metropoli-
tana ou no interior, para saber de perto as neces-
sidades de cada local e poder verificar se as medi-
das adotadas têm repercutido de modo eficaz no 
funcionamento dos órgãos.
 
Fortalecer os órgãos de atuação tem sido uma 
premissa essencial. Diante de um cenário de 
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André Luís Machado de Castro
Defensor Público-Geral

aguda crise financeira do Estado, temos tra-
balhado com afinco para que a quantidade e 
a qualidade do serviço prestado à população 
sejam cada vez mais ampliadas. Afinal, é justa-
mente a população carente que mais sofre com 
a crise e, portanto, cada vez mais precisa dos 
serviços da Defensoria Pública.
 
Resultados concretos já podem ser notados. Por 
exemplo, das 500 solicitações de serviço recebi-
das em janeiro pelo Departamento de Engenharia, 
44,8% foram atendidas. Esse percentual subiu 
para 66,3% no mês seguinte e, em março, alcan-
çou 71,8%. Até meados de abril, o percentual  já 
era superior a 100%.
 
Além de melhorar as condições de trabalho, es-
tamos dando posse a várias levas de servidores 
do quadro próprio, criando critérios objetivos para 
lotação. O concurso para Defensor Público já está 
encerrando sua primeira fase e possivelmente 
será concluído em tempo mais curto do que o seu 
prazo de inscrição.
 
Esse é um breve informe sobre os 100 primeiros 
dias, detalhando as ações de cada setor. Temos 
convicção de ter pela frente outros resultados 
bastante consistentes para apresentar, em uma 
nova prestação de contas.
 
Afinal, muitos são os desafios a serem enfrenta-
dos para proporcionarmos à população um ser-
viço de assistência jurídica cada vez melhor. E 
o mais gratificante desse trabalho é a certeza de 
fazer parte de um corpo de profissionais, Defen-
sores Públicos, servidores e estagiários absoluta-
mente comprometidos com esse objetivo.
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Defensoria inova com consulta popular e democrática 
para o próximo Plano Plurianual

Ferramenta que vai definir a estrutura, os recursos e 
a atuação da instituição no quadriênio 2016-2019, 
o Plano Plurianual da Defensoria Pública (PPA) será 
fruto do planejamento participativo e estratégico, 
com uma inédita consulta democrática a defensores 
públicos e à sociedade civil e diálogo com o Poder 
Legislativo. Nesses primeiros 100 dias de gestão, 
foram criadas nove comissões setoriais encarrega-
das de analisar e apresentar propostas, houve duas 
audiências públicas, uma reunião com os líderes 
das principais bancadas na Assembleia Legislativa e 
abertura à consulta popular, pela internet, de todas 
as minutas formuladas. 

“A definição do planejamento tem que ser coletiva”, re-
sumiu o defensor público-geral André Castro, ao abrir, 
em 21 de janeiro, o encontro de lançamento do PPA.  

Em 9 de fevereiro, representantes de entidades po-
pulares lotaram o auditório da sede para apresentar 
suas expectativas em relação à atuação da Defen-
soria Pública, em evento que contou com a partici-
pação da presidente da Associação dos Defensores 
Públicos do Estado (ADPERJ), Maria Carmen de Sá, 
e da deputada estadual Marta Rocha.”

Em 6 de março, em encontro exclusivo para defensores 
públicos, os presidentes das comissões setoriais fala-
ram aos colegas sobre os relatórios de trabalho. Exata-
mente um mês depois, os textos já estavam disponíveis 

online, garantindo a todo e qualquer cidadão interessa-
do a oportunidade de postar críticas e sugestões. 

Para que o conteúdo das minutas chegasse, em deta-
lhes, ao conhecimento dos deputados, a Administração 
Superior convidou líderes das principais bancadas do 
Legislativo estadual a se reunirem na sede da Defen-
soria, em 7 de abril. No encontro, além de demonstrar 
os mecanismos da consulta popular virtual, o Defensor 
Público Geral abordou ainda assuntos afins, como a Lei 
de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orgânica.

Até 30 de setembro, a proposta final tem que ser 
encaminhada à Assembleia Legislativa. Antes disso, 
porém, o texto será submetido ao Conselho Superior 
para aprovação e pela Secretaria estadual de Planeja-
mento e Gestão (Seplag). 

O deputado Luiz Paulo ressaltou a relevância de a 
Defensoria formular uma PPA consistente. “A funda-
mentação na defesa dos projetos é de suma impor-
tância devido ao excessivo volume de pedidos para 
a Secretaria de Planejamento. É mais difícil ‘cortar’ 
um projeto bem fundamentado”, explicou o parla-
mentar, presente no lançamento do PPA e na reu-
nião de líderes, na sede. 

“Estamos dando um salto significativo no planeja-
mento e no orçamento”, justifica Jorge Bruno, 1º 
subdefensor público-geral.
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Audiências públicas e gabinete aberto ratificam 
opção pelo diálogo

O diálogo permanente com todos os membros da 
instituição foi uma marca dos 100 dias da nova 
gestão.   Defensores públicos da capital, da região 
metropolitana e do interior foram recebidos pelo 
defensor público-geral, André Castro, para resolver 
questões de interesse institucional e, em última aná-
lise, dos usuários dos serviços oferecidos pela De-
fensoria Pública.  

Ao manter abertas as portas do gabinete,  o defensor-
geral  estreita relacionamento com a classe, conhece 
da maneira mais direta possível as dificuldades e 
vitórias dos órgãos de atuação e reúne elementos 
para o aperfeiçoamento da instituição.

Marco Situacional
No dia 30 de janeiro, a Administração Superior con-
vidou todos os defensores públicos para a reunião 
“Apresentação da Equipe e do Marco Situacional – 
Análise e Desafios”, evento que lotou o auditório do 2º 
andar da sede. Um retrato da situação da Defensoria 
Pública foi exposto, destacando os principais desafios 
a serem enfrentados, como a efetivação da autono-
mia, gestão da folha de pagamento e maior eficiência 
administrativa.  A equipe e as novas funções também 
foram apresentadas, por meio de relatos detalhados 
dos responsáveis pelos diferentes setores.

Em 100 dias de gestão, foram realizadas diversas 
reuniões de trabalho entre a Administração Supe-
rior e defensores públicos, servidores e estagiários. 
O defensor público-geral se reuniu com coordena-
dores regionais, defensores de núcleos de primeiro 
atendimento, defensores da Baixada Fluminense, 

2ª região, aposentados, coordenadores de núcleos 
especializados e vários outros. Esse é um esforço 
permanente, a aproximação da Administração, bem 
como a reocupação da sede com um espaço para 
um democrático debate institucional.

Audiências Públicas
O dia 15 de abril foi marcado por um evento que 
ilustra bem a proposta de abertura da Defensoria 
para o diálogo com todos os atores que movimen-
tam a instituição, a começar pelo próprio defensor, 
passando pelas autoridades constituídas e, como 
não poderia ser diferente, o assistido. Durante cerca 
de duas horas, lideranças e moradores de comuni-
dades usaram o microfone do auditório para relatar 
casos de violência e desrespeito policial vivenciados 
pessoalmente ou por parentes, vizinhos e amigos.  
Muitas dessas histórias nunca chegaram à grande 
imprensa, mas tiveram espaço na audiência pública 
“Violência Institucional contra a Juventude”, organi-
zada pelo Núcleo de Direitos Humanos (Nudedh) e 
Núcleo de Combate ao Racismo (Nucora).

No dia 19 de março, a Defensoria Pública realizou, 
em Cachoeiras de Macacu, audiência pública para 
discutir a interrupção do transporte gratuito ofere-
cido pela Prefeitura aos universitários da região. A 
iniciativa, organizada e presidida pelos defensores 
públicos Diogo Couto Esteves e Karina Jasmim, lo-
tou o salão do Tribunal do Júri da comarca.

A audiência pública sobre a Comissão Nacional da 
Verdade da Escravidão Negra no Brasil, na Câmara 
de Vereadores do Rio, contou com a participação 
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da coordenadora do Núcleo Contra a Desigualda-
de Racial (Nucora), Lívia Cásseres, no dia 23 de 
março. O debate foi promovido pelo vereador João 
Mendes de Jesus (PRB),  que propôs a instalação 
de uma comissão especial na Câmara sobre o tema.

A coordenadora de Defesa dos Direitos da Criança 
e do Adolescente da Defensoria Pública, Eufrásia 
Maria Souza das Virgens, participou, no dia 31 de 
março, da primeira Audiência Pública da Comissão 
de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da As-
sembleia Legislativa (Alerj). A audiência tratou de 
violações dos direitos humanos nas unidades do 
Departamento Geral de Ações Socioeducativas (DE-
GASE), como má conservação dos dormitórios, con-

Com regularidade, o Conselho Superior tem se es-
forçado para avançar com a pauta de assuntos pen-
dentes. Diversos processos ainda à espera de relato-
ria vêm sendo distribuídos e pareceres dos relatores, 
apreciados, com vistas a reduzir significativamente 
o enorme estoque de processos aguardando decisão.

Conselho Superior:
esforço para agilizar os processos

dições insalubres das dependências e denúncias de 
agressões físicas sofridas pelos menores por parte 
dos agentes. Os inspetores, por sua vez, também 
relataram péssimas condições de trabalho.

No dia 13 de abril, o coordenador de Defesa Crimi-
nal, Emanuel Queiroz; a coordenadora do Núcleo 
do Sistema Penitenciário (Nuspen), Helena Hespa-
nhol; e os defensores públicos Vivian Baptista e 
Daniel Lozoya acompanharam a realização da Au-
diência de Custódia na Comissão de Defesa dos Di-
reitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legis-
lativa do Rio (Alerj). Durante a audiência pública, 
o coordenador de Defesa Criminal registrou o po-
sicionamento da Defensoria Pública sobre o tema.

“Quanto aos processos antigos, iniciados em forma-
ções anteriores do Colegiado, a Secretaria do Conselho 
está se comunicando com os requerentes, por telefone 
e e-mail, para apurar se ainda têm interesse em seu 
andamento, já que alguns requerimentos estão parali-
sados há mais de cinco anos”, explica a secretária do 
Colegiado, conselheira classista Claudia Daltro.
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Reforço profissional enriquece o quadro
e traz mais eficiência à gestão da DPGE 

A eficiência da gestão institucional é uma das 
prioridades da atual direção da Defensoria Públi-
ca, que já nos primeiros dias de atuação adotou 
importantes medidas de profissionalização do qua-
dro administrativo e valorização dos servidores de 
carreira nas funções de chefia de departamentos, 
como financeiro, pessoal, engenharia, transporte e 
informática. À frente das inovações estão os subse-
cretários de Orçamento e Gestão, Eduardo Gnisci, e 
de Planejamento e Modernização, Rodrigo Soares, 
consultores, professores universitários e egressos 
da Fundação Getúlio Vargas. 

O coordenador de Contratos e Licitação, José Perei-
ra de Assis Neto, é outro profissional importante na 
adequação da DPGE à gestão moderna.  Servidor do 
estado, exerceu a função por muitos anos em outros 
órgãos públicos e agora é um dos responsáveis por 
garantir que a Defensoria siga os preceitos da admi-
nistração ética e transparente.

Outra novidade é a organização da Assessoria de 
Assuntos Institucionais, ocupada pelo defensor pú-
blico Franklyn Roger, e da Assessoria Jurídica, com 
a missão de se debruçar sobre aspectos administra-
tivos propriamente, como licitações e contratos, en-
tre outros. Para essa relevante tarefa, a Defensoria 
Pública agora conta com o experiente Procurador do 
Estado Fabiano Pinto de Magalhães.

Mapa norteia medidas estratégicas
Com visão moderna, a Subsecretaria de Orçamento 
e Gestão e a Subsecretaria de Planejamento e Mo-
dernização elaboraram um diagnóstico da Institui-
ção, dando início a um novo método de trabalho em 
que foram reavaliadas áreas de informática, enge-
nharia e recursos humanos.

Um passo importante foi a redução significativa no 
número de defensores públicos na sede, de 39 para 
24. A intenção sempre foi investir na atividade-fim, 
sem sacrificar o mapa de movimentação.

A divulgação do mapa de lotação dos servidores 
e também dos estagiários foi outra conquista, re-
forçando o compromisso de transparência adotado 
pela atual gestão. Seguindo critérios objetivos, o le-
vantamento revela onde se encontram todos os ser-
vidores lotados em órgãos de atuação, auxiliando de 
forma direta o desempenho da função.

O trabalho mostra que há 881 órgãos de atuação, 
mas somente 768 servidores disponíveis para lo-
tação. São 186 cedidos com as mais diversas ori-
gens, possuindo um vínculo, considerado tênue 
com a Defensoria Pública. Somente 382 integram 
o quadro e os 200 restantes são ocupantes de car-
gos em comissão.
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O levantamento apontou divergências na alocação 
de servidores, sinalizando que algumas lotações fo-
ram alteradas informalmente, sem que a Diretoria 
de Recursos Humanos tenha sido comunicada. Os 
equívocos já foram corrigidos, permitindo a cons-
trução de um panorama real da Defensoria Pública.

Foi elaborado o Edital de Convocação para Concurso 
de Alteração de Designação destinado aos cargos de 
Técnico Médio e Técnico Superior Jurídico. A meta 
é o preenchimento das vagas para os que tenham 
completado dezoito meses de serviço. O resultado 
será divulgado, por meio do envio de mensagem 
eletrônica aos servidores e pelo Portal DPGE, no dia 
8 de maio de 2015.

Mais agilidade na infraestrutura e engenharia
Na área de Infraestrutura e Engenharia, as deman-
das estão sendo atendidas com agilidade crescente. 
Apenas em janeiro, a diretoria responsável pelo se-
tor recebeu 500 solicitações de serviços, das quais 
224 foram concluídas (cerca de 44,8% da deman-
da). Em fevereiro, foram recebidas 398 ordens de 
serviço e atendidas, 264 (66,3%).

Em março, o número de solicitações de serviço do-
brou: foram 575, com 413 atendimentos, um per-
centual de 71,8%. Na primeira quinzena de abril, o 
setor conseguiu que o número de atendimentos su-
perasse o de pedidos. Foram solicitadas 212 ordens 
de serviço e realizadas 267. Isso demonstra que o 
grande passivo de solicitações pendentes começa a 
ser sanado.

Uma diretoria para estudos e pesquisas
No quesito modernização, merece registro a instala-
ção da Diretoria de Estudos e Pesquisas de Acesso 

à Justiça da Defensoria, sob o comando de Carolina 
Haber, advogada, mestre e doutora em direito pela 
Universidade de São Paulo. A diretoria tem por ob-
jetivo realizar estudos e levantar dados que possam 
contribuir para a implementação de políticas públi-
cas de interesse da instituição e do trabalho dos de-
fensores, no sentido de fornecer subsídios para uma 
atuação mais estratégica.

Já estão em andamento os seguintes projetos:
a) parceria com o IPEA na realização de pesquisa 
sobre a estrutura da Defensoria, a partir de um le-
vantamento sobre o número de defensores e servi-
dores x população, diante de vários indicadores;

b) formação de banco de dados sobre os presos 
atendidos pelos defensores no Programa de Contro-
le Carcerário na unidade prisional Instituto Penal 
Plácido de Sá Carvalho, construção de um fluxo-
grama sobre o andamento dos pedidos realizados 
na Vara de Execuções Penais e elaboração de um 
relatório sobre o perfil desses presos;

c) elaboração de um censo da defensoria para co-
nhecer melhor os defensores e servidores, o que 
pensam sobre a instituição e o sistema de justiça, 
com o intuito de melhorar as ações e políticas vol-
tadas ao seu trabalho;

d) assessoria ao grupo de trabalho de políticas pú-
blicas sobre drogas, colaborando na organização do 
seminário e do curso de capacitação, que se inicia 
em junho.

e) assessoria à coordenação de saúde no diálogo em 
andamento com a Fiocruz, com o intuito de realizar 
seminário e pesquisas sobre o tema da judicializa-
ção da saúde.

janeiro 2015     fevereiro 2015      

Solicitações de Serviço

Serviços Concluídos

% Serviços Concluídos

500

224

44,8%

398

264

66.3%

INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA
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Com administração participativa, Fesudeperj vira o jogo 
e apresenta panorama positivo

Com base em critérios de eficiência, eficácia e efeti-
vidade, a Fundação Escola da Defensoria Pública do 
Estado do Rio de Janeiro (Fesudeperj) alcançou re-
sultados expressivos nos primeiros 100 dias da atu-
al gestão, com destaque para o equacionamento de 
dívidas que, somadas, chegavam a patamar superior 
a R$ 500 mil entre despesas correntes e vencidas.

O diretor presidente, Pedro Paulo Lourival Carriello, 
também usou nesse período outros balizadores, 
como equidade, ética pública e empoderamento para 
alcançar resultados com as efetivas atuações do dire-
tor administrativo, Paulo Vinícius Cozzolino Abrahão; 
e da diretora financeira, Marcia Cristina Fernandes. 

Os dados mostram que a Fundação chegou a março 
com equilíbrio financeiro. O resultado prova que a 
reengenharia administrativa financeira tirou a insti-
tuição do “CTI econômico”.

A recuperação da Fesudeperj se reflete no número de 
alunos, em clara demonstração de resgate da credi-
bilidade. Nesses 100 dias foram mais de mil matrí-
culas nos cursos regulares e intensivos, oferecidos 
de forma presencial e online. Os números são ex-
pressivos se considerarmos que, no mesmo período 
de 2014, foram feitas 237 novas inscrições e, em 
2013, não se alcançou nem 200.

Confira os avanços: 
• Realização da campanha de marketing “A caneta 

do sucesso” seguida de um “aulão” de correção 
do XXIV concurso da Defensoria Pública do Estado 
do Rio de Janeiro, que contou com a presença de 
mais de 500 pessoas (foto acima);

• Reforma da gestão administrativa com redução do 
quadro de pessoal e definição de novos escopos de 
trabalho dos funcionários;

• Reorganização dos cursos e turmas, acabando com 
as turmas deficitárias sem prejuízo para os alunos;

• Renegociação dos contratos de longo prazo redu-
zindo-os a patamares próximos de 50% do valor 
anterior; 

• Criação e implementação de uma plataforma própria 
de cursos online nos primeiros 40 dias, que conta 
hoje com mais de 500 alunos; 

• Reabertura da cantina, com funcionamento nos 
três turnos; 

• Ingressos de novos professores e a reintegração de 
professores afastados;

• Celebração de convênio com o Cejur com foco na 
capacitação dos Defensores Públicos, servidores e 
estagiários;

• Convênio com o Instituto Brasileiro de Direito Civil 
para promoção de palestras e ciclos de estudo de in-
teresse dos Defensores Públicos;

• Convênio com a Universidade Cândido Mendes para 
oferecer cursos de Pós-Graduação aos alunos da Fun-
dação e servidores da Defensoria Pública.



INFORMATIVO ESPECIAL

100 dias
de mudança

Cejur lança ciclo de debates, informativo
e reabre biblioteca para público externo

A palestra sobre o novo Código de Processo Civil 
(CPC) com o processualista Fredie Didier Jr., em 9 
de abril, pode ser considerada um dos destaques 
dos primeiros meses de atuação  dos novos gestores 
do Centro de Estudos Jurídicos (Cejur). O evento 
reuniu centenas de pessoas e foi transmitido ao vivo 
pelo site da Defensoria Pública.

Outro destaque foi o ciclo de debates “Defensoria, 
Direito e Sociedade”, com participantes qualifica-
dos das esferas jurídica, acadêmica e legislativa. 
O primeiro seminário teve como tema “O direito 
fundamental absoluto a não ser escravizado: como 
garanti-lo no Brasil?”.

Com o objetivo de aproximar cada vez mais defen-
sores, servidores e estagiários, foi lançado no dia 
13 de janeiro o informativo Cejur Notícias. Com dia-
gramação leve, o boletim tem periodicidade sema-
nal e está aberto à colaboração de todos. 

O balanço dos 100 dias registra, ainda, a reabertu-
ra da Biblioteca da Defensoria para o público exter-
no e a promoção de uma campanha para estimular 
a doação de livros, para melhorar o acervo. Além 

disso, foi iniciado processo para a aquisição de no-
vas obras. Outro ponto a ser observado é a distribui-
ção da Revista da Defensoria Pública nos eventos 
ocorridos na sede da Instituição para estudantes e 
convidados. 

Conheça outras atividades:

• Disponibilização das Revistas da Defensoria e dos 
boletins do IBCCRIM e do IBDFAM para todos os 
servidores;

• Cancelamento da assinatura da Revista do TJ/RJ, 
que vinha sendo pouco utilizada pelos colegas, 
com economia anual de quase 130 mil reais;

• Revisão do contrato com o Berlitz, com o acrés-
cimo de três turmas novas e objetivo de oferecer 
vagas para os servidores;

• Estruturação do curso de capacitação sobre o 
novo CPC, com início em 29 de abril;

• Renovação  do convênio com a Fesudeperj;
• Reiniciado o Programa Fala Defensor, já gravados 

os quatro primeiros programas, dois sobre o  novo 
CPC e dois sobre a questão da revista vexatória
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Encontros estratégicos estreitam relações da Defensoria 
com órgãos dos Três Poderes

O defensor público-geral André Castro se reuniu, logo 
nos primeiros dias da gestão, com lideranças dos po-
deres Executivo, Legislativo e Judiciário locais. Além 
de apresentar a nova administração e as propostas 
para os próximos dois anos, os encontros tiveram o 
objetivo de estreitar as relações com os diferentes ór-
gãos, em uma postura estratégica que vai influenciar 
positivamente nos pleitos da Defensoria.

Dois dias após a posse, em 7 de janeiro, André Castro, 
o 1º subdefensor público-geral, Jorge Bruno; o 2º sub-
defensor público-geral, Rodrigo Pacheco, e o assessor 
parlamentar, Francisco Messias, foram recebidos pelo 
presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Jo-
nas Lopes de Carvalho Júnior, na sede do Tribunal.

No dia seguinte, a equipe foi recebida pelo procura-
dor-geral de Justiça do Rio de Janeiro, Marfan Vieira 
Martins, na sede do Ministério Público. O 2º subde-
fensor público-geral, a chefe de gabinete, Carolina 
Anastácio, e o assessor parlamentar acompanharam a 
visita. No mesmo dia, André Castro foi recebido pelo 
então presidente eleito do Tribunal de Justiça do Es-
tado do Rio de Janeiro, desembargador Luiz Fernando 
Ribeiro de Carvalho, empossado em 2 de fevereiro. 
Neste encontro, também estiveram presentes o 1º 
subdefensor público-geral e o diretor-geral do Cejur, 
José Augusto Garcia.

Em 12 de janeiro, a Administração Superior se reu-
niu com o então presidente da Assembleia Legis-
lativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), Paulo 
Melo, e com o presidente do Tribunal de Contas do 
Município (TCM), conselheiro Thiers Montebello.

Ainda em janeiro, no dia 29, foi a vez de o prefeito do 
Rio, Eduardo Paes, receber a Administração Superior 
e a chefe de gabinete, Carolina Anastácio, em seu ga-
binete na Cidade Nova.

Já em fevereiro, após a posse dos deputados esta-
duais na Alerj, André Castro, acompanhado do as-
sessor parlamentar e da presidente da Associação 
dos Defensores Públicos (Adperj), Maria Carmen de 
Sá, estiveram presentes na Casa Legislativa com o 
intuito de conhecer os novos parlamentares e apre-
sentar os principais pleitos da Defensoria Pública.
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Informática como aliada na Central de Relacionamento
com o Cidadão

Assessoria parlamentar amplia
interlocução com o Legislativo

A Central de Relacionamento com o Cidadão (CRC) con-
centrou esforços na atualização da base de dados dos 
órgãos de atuação, tornando mais ágil e preciso o aten-
dimento ao usuário. Para isso, foram instaladas duas fer-
ramentas de informática que ajudam o defensor público 
a manter as informações em dia, com aproveitamento, 
inclusive, das estatísticas enviadas à Corregedoria. 

Cerca de 90% do trabalho já foi executado no início 
de 2015. A CRC também aumentou o número de cha-

A assessoria parlamentar tem a função de cuidar da in-
terlocução entre a Defensoria Pública e a Assembleia 
Legislativa.  À frente do trabalho está o defensor Fran-
cisco Messias, que também atua como presidente da 
comissão para reforma da Lei Complementar 06/77 – a 
Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado do Rio, de 
importância vital para a categoria. 

A comissão trabalha na redação da minuta do projeto. 
Concluída esta etapa, serão realizadas audiências públi-
cas com membros da Defensoria na Capital e interior. 
Messias enfatiza a transparência da Comissão. “Tudo 
que for deliberado será posto em discussão pela catego-
ria e pelo Conselho Superior”, garante. 

COMPARATIVO ESTATÍSTICO 2015

janeiro 2014      janeiro 2015      média 2014

Total de Atendimentos

Reclamações 129
Ocupado

41.890

46

69.908

14

35.137

68,58

fevereiro 2014    fevereiro 2015     média 2014

Total de Atendimentos

Reclamações 129
Ocupado

31.635

76

67.730

03

35.137

68,58

março 2014        março 2015        média 2014

Total de Atendimentos

Reclamações 129
Ocupado

36.962

74

69.322

06

35.137

68,58

madas em espera (de 10 para 15), sem prejuízo da 
qualidade do trabalho. De janeiro a março desse ano, a 
CRC realizou 206.960 atendimentos, ante a 110.487 
no mesmo período de 2014.

Outra medida recente e importante para o aprimo-
ramento da CRC é a pesquisa de satisfação com os 
usuários, para a qual já foram ouvidos 259 de um uni-
verso previsto de 800 pessoas. Também está em fase 
de elaboração a reformulação do atendimento online, 
pelo link Fale Conosco do portal da Defensoria.

A assessoria parlamentar, em parceria com a Adperj, 
tem visitado todos dos deputados estaduais e tratado 
de assuntos de relevância, como a elaboração do Plano 
Plurianual (PPA) e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, 
etapas determinantes para a apresentação da Lei Orgâ-
nica Orçamentária.

Vários outros assuntos de interesse institucional são 
decididos na Assembleia Legislativa, onde a Defenso-
ria Pública se faz permanentemente presente. Ao longo 
desses 100 dias de gestão, a sede da Defensoria Públi-
ca também recebeu a visita de vários parlamentares es-
taduais, que vieram para participar de eventos públicos 
e reuniões com a equipe da Administração Superior.
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Mais agilidade nas movimentações

A implantação de um sistema informatizado para ela-
boração do mapa de movimentação e comando de pa-
gamento de acumulações foi um dos avanços da Co-
ordenadoria de Movimentação (Comov) nos primeiros 
meses da gestão. Em fase de testes, o programa será
totalmente implantado em junho, trazendo mais agili-
dade ao trabalho, que está sob a responsabilidade da 
defensora pública Márcia Cristina do Amaral Gomes.

A Coordenadoria também elaborou estudo do mapa 
de movimentação, com dados precisos de órgãos 
vagos e titularizados. Outra medida importante foi a 
suspensão da publicação do mapa, justiça itinerante 
e plantão judiciário na imprensa oficial, uma medida 
simples, mas que rendeu economia aproximada de R$ 
20 mil reais ao mês. As informações passaram a ser 
disponibilizadas na área pública do site da DPGE. 

Outro ponto a ser destacado é a divulgação da tabela 
de férias de 2015, que já está disponível na área re-
servada do site, permitindo que o defensor possa se 
programar. O último registro desse procedimento é do 
ano de 2013.

Confira os avanços:

• Estudo do mapa contendo dados precisos de ór-
gãos vagos e titularizados, número de Defensores 
Públicos por classe;

• Primeira Promoção para a Classe de Defensor Pú-
blico de Classe Especial e para Defensor Público, 
com preparação de mais duas promoções;

• Participação na elaboração da reestruturação dos 
órgãos da Defensoria Pública e de norma interna 
que regulamentará a situação dos colegas que ti-
veram seus órgãos de atuação extintos;

• Elaboração de relatórios em todos os processos de 
afastamento para estudo ao exterior;

• Elaboração de minuta para resolução sobre cri-
térios mais objetivos para a concessão de licença 
prêmio ou férias antigas;

• Participação de reunião com os coordenadores regio-
nais, com envio de orientações no que se refere às 
sugestões para a feitura do mapa de movimentação;

• Participação em todas as reuniões do interior;
• Participação em reuniões com as Médicas Peritas 

e Assistente Social da Defensoria Pública, além 
da Superintendência de Saúde;

• Deslocamento do controle e pagamento do plan-
tão diurno judiciário e justiça itinerante para a 
Corregedoria;

• Reunião com a Coordenadoria de Movimentação 
da Magistratura e do Ministério Público;
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Coordenadoria do Interior faz levantamento
de todos os órgãos da Defensoria

Criada para integrar as regiões e valorizar os defen-
sores públicos que atuam em todas as comarcas do 
estado, a Coordenadoria-Geral do Interior aposta no 
diálogo. O coordenador Marcelo Leão visitou todas as 
regiões e acompanhou a escolha dos coordenadores, 
ampliando a aproximação com os defensores na busca 
pela parceria. A meta da Administração Superior é in-
tegrar as comarcas e valorizar os defensores públicos 
que atuam em todo estado. Para isso, lançou o Projeto 
Juntos com o Interior, um trabalho itinerante que le-
vará os gestores da DPGE a todos os lugares em que 
haja atuação de um defensor.
 
Entre os desafios enfrentados e vencidos pela coor-
denadoria estão questões referentes à estrutura, aos 
locais de trabalho, aos servidores e de material. Mere-
cem destaque as providências tomadas para a insta-
lação de novas sedes, em especial Duas Barras, Porto 
Real, Armação dos Búzios, Núcleo de Itaperuna, Nú-
cleo de Volta Redonda e Três Rios.
 
Na primeira fase do planejamento da Coordenadoria 
do Interior, foi feito um levantamento da situação de 
cada órgão. Em seguida, as demandas foram catalo-
gadas para que as prioridades fossem definidas.
 

Acompanhe a atuação: 

• Visita às Regiões 3 a 12 para escolha dos novos 
coordenadores regionais;

• Visita a todos os órgãos de atuação da Defensoria 
Pública para levantamento da real situação e ve-
rificação in loco de necessidades – Regiões 3, 8, 
12, 4, 11, 9 e 10;

• Realização de reuniões dos defensores públicos 
das Regiões 3, 8, 12, 4, 11, 9 e 10 com a Admi-
nistração Superior;

• Programação para a realização de visitas a todos 
os órgãos de atuação da Defensoria Pública nas 
regiões 5, 6 e 7.

• Resolução de pendências relativas a funcionários 
em diversos órgãos do interior;

• Resolução de pendências relativas à estrutura fí-
sica de diversos órgãos do interior;

• Resolução de pendências relativas à instalação 
de novas sedes, em especial Duas Barras, Porto 
Real, Armação dos Búzios, Núcleo de Itaperuna, 
Núcleo de Volta Redonda e Três Rios.

P R O J E T O

Juntos com o

INTERIOR
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Coordenadoria de Defesa Criminal: integração como meta

Criada com o objetivo de apoiar o defensor público com 
atuação na área, fornecendo elementos para um resul-
tado efetivo, a Coordenação de Defesa Criminal busca 
a integração dos órgãos da Defensoria Pública com atri-
buição criminal. A meta é a formulação de teses insti-
tucionais, súmulas, enunciados, além da manifestação 
nos feitos administrativos internos.

A integração que se pretende já gerou frutos, com o es-
tabelecimento de estratégias de atuação conjunta entre 
defensores públicos, resultando na obtenção de vitórias 
processuais efetivas, seja na atuação nos tribunais su-
periores, seja na Corte estadual, como na defesa do 
midiático processo envolvendo a morte de cinegrafista 
durante as manifestações de 2014.

A coordenação realizou reuniões de trabalho com defen-
sores do Núcleo do Sistema Penitenciário (Nuspen). Hou-
ve encontros também com a Secretaria de Administração 
Penitenciária, com a Chefia da Polícia Civil, com os juízes 
auxiliares da Presidência do Tribunal de Justiça e com a 
Promotoria de Tutela Coletiva do Sistema Penitenciário.

Entre os trabalhos realizados, foi colocado em prática 
o Programa de Controle Carcerário (PROCCAR) na Uni-
dade Prisional Plácido de Sá Carvalho, no Complexo 
de Gericinó, possibilitando a indicação de mais de 500 
benefícios em execução penal.

Fortalecer e integrar a atuação dos núcleos de Cadeias 
Públicas e de Apoio ao Preso Provisório (Nucapp), com 
destaque para o trabalho de Monitoramento Carcerário 
e da Central de Prejuízos, foi um trabalho constante.

Dados contabilizados pela Central de Prejuízos apon-
tam que, em 2014, 68% dos prejuízos foram equivo-

cados. O documento foi entregue ao Chefe de Polícia 
Civil, Fernando Veloso, cobrando uma ação efetiva na 
atualização dos bancos de dados da Polinter.

No Superior Tribunal de Justiça (STJ), a Coordenação 
de Defesa Criminal acompanhou a tramitação de re-
curso especial que trata do momento consumativo do 
roubo, realizando grande articulação com o Instituto 
Carioca de Criminologia, Instituto Brasileiro de Ciências 
Criminais, Instituto de Defesa do Direito de Defesa e 
Instituto dos Advogados do Brasil para atuação conjun-
ta na causa.

A ideia é fortalecer as teses defensivas no âmbito dos 
tribunais superiores, em especial os recursos classifica-
dos como repetitivos, no STJ, e de repercussão geral, 
no Superior Tribunal Federal.

Em março, a coordenação reuniu-se com defensores 
públicos das Varas Criminais, do Nuspen e do Nucapp 
para discutir os termos da Resolução n° 772/2015, 
que versa sobre o procedimento da videoconferência 
no âmbito da Defensoria Pública. O encontro foi impor-
tante para que fosse esclarecido o assunto, bem como 
para conhecer as observações dos defensores, para, a 
partir daí, melhorar a normativa interna.

Em abril, houve acompanhamento de Audiência de 
Custódia na Comissão de Defesa dos Direitos Humanos 
e Cidadania da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), 
quando o coordenador Emanuel Queiroz registrou o po-
sicionamento da Defensoria Pública. Buscando replicar 
práticas positivas e fornecer subsídios para as Defen-
sorias Públicas co-irmãs, a coordenação integrou a Co-
missão de Defesa Criminal do Condege, participando 
de reunião em Natal (RN).

Defensor Felipe Almeida (à direita) em entrevista
sobre o “caso Santiago”Realização do Programa de Controle Carcerário
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Reuniões promovidas 
pela Coordenadoria Cível 

ajudam defensores a definir 
estratégias de atuação junto 

aos tribunais superiores

À frente da Coordenadoria Cível, Adriana João iniciou 
uma série de reuniões mensais com defensores públi-
cos que trabalham na representação em Brasília, na 
Câmara Cível e nos Núcleos Especializados para dis-
cutir questões que tiveram repercussão geral no STF e 
recurso repetitivo no STJ. Os encontros acontecem na 
última segunda-feira de cada mês e o objetivo é traçar 
a melhor estratégia desde a 1ª Instância até Brasília. 

Em abril, a Coordenadoria promoveu reunião de traba-
lho no auditório da Sede Operacional Menezes Cortes, 
que contou com a participação de diversos defenso-
res públicos das Câmaras Cíveis, Varas Cíveis, de Fa-
mília e Órfãos e Sucessões da Capital, dos Núcleos 
de Primeiro Atendimento Central, de Botafogo, Vila 
Isabel, São Cristóvão e Rocinha, bem como das co-
ordenadoras do Nudecon e dos Núcleos de Primeiro 
Atendimento. Na pauta, ações revisionais de contra-
tos bancários, pré-questionamento e estreitamento da 
comunicação entre os defensores dos Núcleos e das 
Varas. De acordo com Adriana João, o objetivo é rea-
lizar um desses encontros por semestre, também nas 
regionais, Baixada e interior.

A Coordenadoria Cível também esteve presente no II 
Encontro sobre Atuação Estratégica na Defensoria Pú-
blica de São Paulo e participou de encontros com a 
Light, CEG e a com a gerência Executiva do INSS, que 
tinham por objetivo celebrar convênios para que a De-
fensoria Pública tenha acesso aos dados cadastrais do 
cliente. “Essa parceria vai ser expandida com outras 
empresas e a intenção é ter dados atualizados visando 
um trâmite mais célere”, explicou. 

Ao longo de pouco mais de três meses, a Coordena-
doria Cível promoveu ou esteve presente em diversas 
palestras e reuniões de trabalho, como a que foi profe-
rida para líderes religiosos em Santa Cruz, além de ter 
atuado diretamente em apoio aos defensores públicos 
por meio de consultas e pareceres sobre temas afetos 
à área sob sua coordenação.

Coordenação de Estágio 
Forense organiza distribuição 

e firma parceria

Com o objetivo de valorizar e estimular os estagiários da 
Instituição, e com a formalização do Convênio do Cejur 
com a Fesudeperj, a Coordenadoria-Geral do Estágio 
Forense e a Diretoria de Capacitação de Servidores e 
Estagiários do Cejur se dedicaram a organizar o Progra-
ma de Capacitação Permanente, com aulas presenciais 
e/ou a distância, com início programado para este mês. 

A Coordenadoria deu início em abril à implantação do 
sistema de frequência online, pronto para ser operacio-
nalizado a partir de maio. Os relatórios trimestrais foram
reformulados e agora estão mais simplificados, com 
uma folha contendo a avaliação do trimestre e relatório 
“múltipla escolha”. Segundo a coordenadora Adriana 
Brito, isso representa redução de 90% de papel a ser 
preenchido e arquivado (cerca de 15,3 mil folhas de 
papel a menos). “Já estamos buscando junto ao depar-
tamento Informática/Sistemas o ajuste em nosso portal 
para receber os relatórios online e arquivá-los de forma 
digital”, adianta.

Outro aspecto importante é a divulgação do mapa de 
distribuição de estagiários. Após estudo aprofundado do 
mesmo, a Coordenação do Estágio identificou que são
muitas as exceções à regra objetiva fixada (número de 
estagiários x tipo de órgão de atuação), que o número de 
vagas não guarda correspondência com o orçamento 
e que há muitas demandas pela criação de novos postos.

Segundo Adriana Britto, trata-se do primeiro passo para 
a formulação de regras objetivas, razoáveis e transpa-
rentes que estabeleçam as prioridades para ocupação 
das vagas e contratação e designação dos estagiários. 
Para ela, a intenção é garantir uma divisão equânime e 
ajustada ao orçamento.
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Coordenadoria de Programas 
Institucionais facilita

acesso à Justiça

A Coordenadoria Geral de Programas Institucionais foi 
criada com a finalidade de desenvolver programas que 
possibilitem, facilitem ou ampliem o acesso à Justiça do 
público-alvo da Defensoria Pública. À frente do traba-
lho, a defensora Daniella Vitagliano afirma que o primei-
ro passo para a concretização deste ideal foi o desloca-
mento da Instituição para os locais em que este público 
está, especialmente nas zonas rurais e de difícil acesso.

Para tal, já está em andamento o piloto do programa 
“Caravana de Direitos”, cujo objetivo é levar educação 
e conscientização, através de outro programa institu-
cional, o “Educação em Direitos”. “É um projeto que 
prevê o empoderamento do morador dessas regiões 
carentes, com a participação de todos os núcleos es-
pecializados, elaborando cartilhas, realizando pales-
tras e fornecendo ao cidadão as “armas” de que ele 
pode dispor para garantir os seus direitos, bem como 
os da coletividade”, explica Daniella, acrescentando 
que, em abril, a Coordenadoria esteve ao lado do Nu-
dedh em visita ao Complexo do Alemão.

A Coordenadoria também elaborou uma minuta de con-
vênio com o Tribunal de Justiça para que este forneça 
o aparato necessário ao funcionamento eficiente dos 
serviços da Instituição na “Justiça Itinerante”. A inten-
ção é permitir que a Defensoria Pública tenha estrutura 
adequada para a prestação dos serviços. Ressalte-se 
que a Defensoria Pública elaborou listas, com critérios 
objetivos, para atuação dos defensores na Justiça Itine-
rante, grandes eventos e ações sociais. Tais listas foram 
publicadas para atender o princípio da transparência.

A Coordenadoria também tem como atribuição rees-
truturar os órgãos de atuação da Defensoria Pública 
do Rio de Janeiro e, para tanto, já começou a levan-
tar dados estatísticos que possibilitem o desmembra-
mento, o remembramento, a criação ou extinção de 
órgãos. Para otimizar a atuação dos defensores públi-
cos e fortalecer o trabalho em equipe, foi idealizado 
o projeto sobre “Atuação Estratégica”. Com isso, não 
somente os defensores da Capital serão contemplados 
com a atenção da Administração Superior quanto ao 
tema e está sendo traçado, em conjunto com o Coor-
denador Geral do Interior, um plano de reuniões para 
a integração dos colegas de todas as regiões.

Corregedoria-Geral foca
na orientação e apoio aos

defensores públicos

Com foco na orientação e na pedagogia, a Corregedoria-
Geral vem implantando método de trabalho concentra-
do para a resolução de procedimentos administrativos 
que estão em andamento, além dos novos que diaria-
mente chegam ao departamento. Com postura proativa, 
a Corregedoria realizou visitas e inspeções às Comarcas 
da Baixada Fluminense (Belford Roxo) e também da Re-
gião dos Lagos (São Pedro D’Aldeia e Cabo Frio).
 
Com esse perfil de administração, a Corregedoria pro-
moveu reuniões individuais com defensores públicos 
para implantar soluções imediatas para os problemas 
enfrentados no exercício da função. Além disso, houve a 
atualização do sistema de acompanhamento do estágio 
probatório dos servidores.
 
Confira outros procedimentos 
• Reassunção da atribuição de decidir as arguições 

de suspeição e impedimento, com a edição da re-
solução DPGE 760/15; 

• Expedição da Ordem de Serviço 104/15, dispondo 
sobre atuação integrada do protocolo de petições 
entre os Estados da Federação; 

• Expedição da Ordem de Serviço 105/15, dispondo 
sobre a atribuição para resposta, contestação ou 
qualquer outra medida em caso de mandado judi-
cial eletrônico; 

• Expedição da Ordem de Serviço 106/15, dispondo 
sobre a emissão de ressalvas; 

• Expedição da Ordem de Serviço 107/15, dispon-
do sobre a divisão dos processos da Vara de Re-
gistros Públicos.
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Em apenas 100 dias, o trabalho da Defensoria Pública 
do Estado do Rio de Janeiro em diferentes áreas de 
atuação pautou a imprensa local e nacional.  Em 6 
de janeiro, dia seguinte à posse do novo Defensor Pú-
blico Geral, André Castro,  jornais, TVs, rádios e sites 
noticiaram com destaque que o Núcleo de Defesa do 
Consumidor (Nudecon)  negociava, com a Supervia e 
a Secretaria Estadual de Transportes, indenização para 
os mais de 200 feridos no acidente entre dois trens, 
em Mesquita.

Durante toda a primeira quinzena de janeiro, a De-
fensoria foi manchete em matérias sobre o acidente 
e seus desdobramentos. Em 30 de janeiro,  os tex-
tos já anunciavam o pagamento das indenizações.  
Também na última semana de janeiro, o Consultor 
Jurídico deu espaço para a vitória da Defensoria em 
pedido de habeas corpus impetrado pelo defensor 
público Eduardo Newton junto à 6ª Câmara Crimi-
nal, em favor de réu preso e não encaminhado à 
audiência de custódia.

Em fevereiro, a Defensoria foi destaque na mídia tam-
bém por conta da solução extrajudicial rápida conse-
guida pelo Nudecon e pelo Núcleo do Consumidor de 
São Gonçalo  em benefício das vítimas de  explosão em  
ônibus atingido por transformador. 

A ação civil pública que pôs fim à Lei da Mordaça bai-
xada pela Federação de Futebol do Estado do Rio de 
Janeiro (Ferj), a visita a cadeias públicas de São Gon-
çalo e a assistência do Núcleo de Defesa dos Direitos 
Humanos (Nudedh) às vítimas da comunidade Palmei-
rinha, em Honório Gurgel, foram outras iniciativas que 
também mereceram  ampla cobertura da imprensa. 

No final de fevereiro, foi publicado, em O Dia, o pri-
meiro de  vários artigos assinados nas páginas de opi-
nião dos jornais: “É a lei”, de autoria dos defensores 
Ricardo André de Souza e Rodrigo Pacheco. Em 2 de 
março, O Globo trouxe, nas versões  impressa e on-
line, artigo sobre os 25 anos do Estatuto da Criança 
e do Adolescente, escrito por Pacheco e pela respon-

mídia
na

DPGE

participações em
telejornais e
programas de TV

citações em
sites

inserções em
programas
de rádio

reportagens e artigos em
jornais impressos
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sável pela Coordenadoria de Defesa dos Direitos da 
Criança e do Adolescente (Cdedica), Eufrásia Souza 
das Virgens. 

A Cdedica foi fonte importante em várias matérias 
como a do jornal O Dia sobre ação civil pública por 
melhores condições na unidade Dom Bosco, na Ilha do 
Governador.
 
A participação do Núcleo de Defesa da Mulher (Nu-
dem) no Projeto Violeta , assinado em 8 de março,  ga-
rantindo maior celeridade em casos graves de violência 
doméstica, foi outro assunto de grande repercussão, 
bem como o Programa de Controle Carcerário, lança-
do na segunda quinzena pela Coordenadoria de Defesa 
Criminal e pelo Núcleo do Sistema Penitenciário.

Na tarde de 18 de março, o defensor Felipe Almeida  
foi entrevistado por dezenas de veículos sobre o caso 
da morte do cinegrafista Santiago Andrade.  Horas 
antes, sustentação oral do defensor Felipe garanti-
ra que os dois rapazes envolvidos no caso fossem 

libertados e a acusação de homicídio qualificado, re-
tirada.  No dia seguinte, a posição da instituição em 
defesa dos réus foi manchete em praticamente todos 
veículos de imprensa.

Nas duas primeiras semanas de abril, quando se com-
pletaram os 100 dias da nova gestão, a Defensoria Pú-
blica se posicionou publicamente pelo fim da revista 
vexatória e contra a redução da maioridade penal, com 
espaço amplo na mídia. A matéria “Nas grades do pre-
conceito”, de O Dia, sobre violação dos direitos de tran-
sexuais presos, repercutiu  inclusive em outros estados.
  
A atuação do Nudedh no Complexo do Alemão, na 
assistência à família do menino Eduardo e na consul-
ta à comunidade sobre todos os problemas do local, 
também ocuparam espaço considerável na imprensa. 
A presença da Defensoria, em especial do Núcleo de 
Terras e Habitação (Nuth), ao lado das famílias que 
ocuparam a antiga sede social do Flamengo, foi outra 
pauta de enorme alcance, inclusive com entrevista ao 
vivo do 2º subdefensor público-geral ao Bom Dia Rio. 
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Disposta a ampliar a interlocução com a sociedade 
e ciente do poder das mídias digitais, a nova gestão 
da Defensoria reformulou os canais de comunica-
ção da instituição nas redes sociais. Dois dias após 
a posse, em 7 de janeiro, uma nova Fanpage foi 
criada, no link https://www.facebook.com/defenso-
riapublicadoriodejaneiro. Em 100 dias, a página al-
cançou cerca de 4,5 mil seguidores, todos de forma 
espontânea – ou seja, sem qualquer investimento 
em ações de impulsionamento.

O número é expressivo. A página tem seguidores 
não apenas do Brasil, mas de Portugal; Estados 
Unidos; Argentina; Itália e outros países. Em ter-
ritório nacional, há seguidores de São Paulo, Belo 
Horizonte, Porto Alegre, Paraná, Brasília e até das 
distantes Porto Velho e Manaus. Mais que um dado 
curioso, o quadro revela que o trabalho dos defen-

sores está sendo difundido para os mais diversos 
públicos, o que, certamente, contribui para a valo-
rização da categoria.

Algumas publicações tiveram repercussão surpreen-
dente. Um exemplo é a Nota Pública postada em 
31 de março, em que a Defensoria lamenta a deci-
são da CCJ da Câmara dos Deputados pela admis-
sibilidade do PL que reduz a maioridade penal. A 
publicação alcançou 92 mil pessoas, com mais de 
6 mil curtidas e cerca de 1 mil compartilhamentos.

Outro canal explorado pela DPGE é o Flickr, atualiza-
do diariamente com registros fotográficos da atuação 
dos defensores - tanto da Administração quanto das 
comarcas. A ferramenta está sendo aperfeiçoada, 
para que, em curto prazo, sirva também como banco 
de imagens para abastecer a imprensa. 

Nas Redes, Defensoria fisga a atenção
de usuários de diversas partes do país

Acima, evolução do número de curtidores
da página. Ao lado, o desempenho da nota 
pública sobre a redução da maioridade penal
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janeiro dia 05

Posse do Defensor 
Público-Geral

dia 07

Defensoria e SuperVia 
assinam TAC em 
menos de 48 horas

dia 21

Plano Plurianual 
2016/2019 é 
lançado pela 
Defensoria Pública

fevereiro dia 02

Habeas corpus e atuação integrada 
da Defensoria Pública libertam 
preso que não foi apresentado em 
audiência de custódia

dia 03

dia 09

Audiência pública 
“Planejamento 
Participativo”

dia 23

Defensoria e Viação Mauá 
assinam TAC uma semana 
após acidente

dia 27

Disponibilização, no 
acesso restrito, do 
Mapa de Lotação 
dos Servidores 

dia 23

Reunião da Administração 
Superior com 
Coordenadores do 
Interior, funcionários e 
estagiários

dia 30

Apresentação do 
marco situacional aos 
Defensores Públicos

dia 25

Realização da 
primeira etapa do 
XXV Concurso 
Público

dia 29

Defensoria Pública e 
Fiocruz firmam parceria 
na área da Saúde

Primeira visita da 
Administração Superior 
aos órgãos do Interior 
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março dia 02

Defensoria Pública 
empossa mais 
servidores

dia 13

Comissão para 
reforma da
LC 06/77 se reúne

dias 16, 18 e 20

Nuspen promove 
mutirão em Bangu

dia 18

Defensoria liberta 
acusado da morte 
de cinegrafista da 
TV Band

dia 23

Executivo reconhece 
autonomia da 
Defensoria Pública
e exclui instituição 
dos decretos 45.111 e 
45.138, ambos de 2015

dia 31

Assinada pelo 
defensor público-geral, 
Nota Pública lamenta 
admissibilidade do PL 
da maioridade penal 
pela CCJ da Câmara

dia 27

Cejur promove 
debate sobre 
trabalho escravo

dia 30

Defensoria Pública realiza 
palestra em “Educação em 
Direitos” com comunidade 
em Santa Cruz

abril dia 07

Defensor 
Público-Geral 
assina PRA Saúde

dia 07

Visita ao Complexo 
do Alemão

dia 07

Propostas para o PPA 
são apresentadas aos 
líderes das principais 
bancadas na Alerj 
durante reunião com 
o Defensor 
Público-Geral

dia 09

Assinatura Pacto 
de Compromisso

dia 09

Processualista 
Fredie Didier 
palestra sobre 
NCPC

dia 10

Reintegração de 
posse no 
Flamengo

dia 14

Moradores de rua 
que dormem na 
calçada da sede 
da Defensoria 
recebem 
atendimento

dia 15

Nudedh e Nucora 
promovem 
audiência pública 
sobre violência 
institucional contra 
a juventude

dia 03

DPGE emite nota 
pública favorável 
ao fim da Revista 
Vexatória
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A Administração Superior tem restabelecido o diá-
logo e a parceria com a Associação dos Defensores 
Públicos do Estado do Rio de Janeiro (Adperj), com 
a Caixa de Assistência aos Membros da Defensoria 
Pública (Camarj) e com a Cooperativa de Crédito 
dos Defensores Públicos (Coodperj). 

A elaboração do projeto de reforma da Lei Orgâ-
nica Estadual não poderia deixar de contar com a 
participação de associação de classe dos Defenso-
res Públicos e, desta forma, a resolução que criou 
a comissão para a reforma da LC 06 prevê que a 
vice-presidência seja ocupada pela presidente da 
Adperj, Maria Carmen de Sá.

Em 3 de março, a Administração Superior recebeu 
o relatório “Caminhos do Interior”, elaborado pela 
Adperj, com reivindicações de melhorias nas condi-
ções de trabalho em todo os estado. Esse relatório 
tem servido de orientação para a atuação de diver-
sos setores da Administração, buscando equacionar 
os problemas apontados.

Após reuniões com o presidente da Coodperj, Nilton 
Honório, em recente e inédita parceria, a Fesude-
perj tornou-se “cliente” da cooperativa, com vanta-
gens mútuas para as entidades.

Em 4 de fevereiro, a Defensoria Pública sediou reu-
nião do presidente da Camarj, Manoel de Brito Va-
rela, com seus associados, transmitida ao vivo pela 
internet, para tratar de tema relevante para a maio-
ria dos membros da Instituição. Cuidar da saúde de 
seus profissionais é um assunto de comum interesse 
à Camarj e à Defensoria Pública.

Adperj, Camarj e Coodperj:
restabelecendo parcerias
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Os Núcleos Especializados tiveram ações importantes 
ao longo destes 100 dias. Visando sempre a garantia 
dos direitos de seu público-alvo, podem ser destacadas 
iniciativas como o primeiro atendimento do Programa 
de Controle Carcerário (PROCCAR), no Complexo de 
Gericinó, realizado pelo Núcleo do Sistema Penitenciá-
rio (Nuspen); dois Termos de Ajustamento de Conduta 
(TAC) firmados pelo Núcleo de Defesa do Consumidor 
(Nudecon) em tempo recorde; a atuação do Núcleo 
de Terras e Habitação (Nuth) na ocupação de prédio 
no Morro da Viúva e a ida de defensores públicos do 
Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos (Nudedh) ao 
Complexo do Alemão.

O primeiro atendimento do PROCCAR aconteceu na 
Unidade Prisional Plácido de Sá Carvalho, no Complexo 
de Gericinó, onde os presos cumprem pena no regime 
semiaberto e que hoje registra superlotação. Dezenove 
defensores públicos, dentre titulares do Nuspen e vo-
luntários, fizeram um esforço concentrado para atender 
mais de 3,2 mil pessoas. 

Em menos de três meses, o Nuspen reformulou a Cen-
tral de Prejuízos, descentralizou as informações do Mo-
nitoramento Carcerário, integrando a Cdedica, e inau-
gurou o posto avançado do Núcleo de Cadeias Públicas 
e Apoio ao Preso Provisório (Nucapp), na sede criminal 
da Capital, visando à integração entre os colegas e a 
agilidade na circulação de informações sobre antece-
dentes criminais (FAC) e localização de presos.
 

Já o Nudecon firmou dois TACs em dois meses. Um com 
a SuperVia, em janeiro, menos de 48 horas após o aci-
dente com trens que deixou centenas de feridos, e outro 
em fevereiro com a Viação Mauá, menos de uma sema-
na após acidente com um ônibus da empresa em São 
Gonçalo, que resultou na trágica morte de nove pessoas. 

Em março, mês em que se comemora o Dia Mundial do 
Consumidor, o Sistema Estadual de Defesa do Consu-
midor, integrado pelo Núcleo de Defesa do Consumidor, 
lançou a Cartilha sobre Planos de Saúde durante even-
to realizado na Praça Saens Peña, na Tijuca. Ainda em
março, Defensoria e Cedae firmaram um Termo de 
Compromisso após rompimento de adutora em Nova 
Iguaçu, que deixou 50 famílias desabrigadas. 

A atuação do Núcleo de Terras e Habitação da Defen-
soria Pública na ocupação do prédio que foi sede do 
Clube de Regatas do Flamengo, no Morro da Viúva, 
teve grande repercussão na mídia, no início de abril. O 
coordenador do núcleo, João Helvécio, acompanhou de 
perto desde o primeiro dia da ocupação até a reintegra-
ção de posse.

Um dia antes da reintegração, aliás, determinada pela 
36ª Vara Cível, um grupo de defensores públicos esteve 
no prédio conversando com as famílias. Foi realizado 
um mutirão com integrantes do Nuth e da coordenação 
de Saúde e Tutela Coletiva. O objetivo foi colher dados 
das pessoas, cerca de 300, dentre elas 63 crianças, 
que estavam no local.

Núcleos Especializados: cem dias de muito trabalho
e conquistas na defesa da cidadania

Atendimento Nuspen Núcleo de Defesa do Consumidor
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Ao longo destes primeiros meses, o Nuth obteve con-
quistas como a decisão favorável à permanência de 
37 famílias que há mais de 30 anos ocupam um ter-
reno na Rua São Cristóvão, 65, no bairro do mesmo 
nome, e obtenção junto à 1ª Vara de Fazenda Pública 
de medida cautelar impedindo a demolição de 48 ca-
sas localizadas na Estrada Comandante Guarani 536, 
na Cidade de Deus. O Nuth também se reuniu com 
moradores da Vila Autódromo e retomou a parceria 
com a Pastoral de Favelas. 

Com o propósito de reaproximar a Defensoria dos assis-
tidos, o Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos visitou 
comunidades para conhecer as necessidades, ouvir os 
moradores e oferecer assistência jurídica. No Complexo do 
Alemão, o Nudedh participou do lançamento do piloto do 
projeto “Caravana de Direitos”, além de acompanhar a re-
constituição das mortes do menino Eduardo de Jesus Fer-
reira, de 10 anos, e da dona de casa Elizabeth de Moura 
Francisco, de 41 anos, ambos moradores da comunidade. 

Em abril, foi realizado mutirão para atendimento da 
população em situação de rua que dorme na calçada 
da sede da DPGE. Em mais de três horas de atuação, 
cerca de 100 moradores foram atendidos. O Nudedh 
também está prestando assistência aos pais de Alan de 
Souza Lima, 15 anos, morto em ação policial no dia 
20 de fevereiro na Favela da Palmeirinha, em Honório
Gurgel. O Núcleo assiste a família em todas as áreas: 
criminal, cível e administrativa. 

Além do Dia Mundial do Consumidor, em março tam-
bém se comemora o Dia Internacional da Mulher e o 
Núcleo de Defesa dos Direitos da Mulher (Nudem) teve 
atuação estratégica. Nestes primeiros 100 dias, foram 
mais de 700 atendimentos. Segundo a coordenadora 

do núcleo, defensora pública Arlanza Rebello, “foram 
dias bastante intensos e produtivos”. 

No início de fevereiro, o Nudem participou, na Defenso-
ria Pública do Distrito Federal, da “Oficina sobre Femi-
nicídio: assassinato de mulheres por razões de gênero” 
e, em março, marcou presença no evento “Rio Lilás 
– unido pelo fim da violência contra as mulheres”, que
aconteceu no Largo da Carioca. As comemorações pelo 
mês da mulher foram encerradas com uma campanha 
de conscientização pelas ruas do Centro da cidade.

A criação de um Grupo de Trabalho Sobre Violência 
Institucional para enfrentar o problema nas unidades 
do Degase foi uma das iniciativas de destaque da Co-
ordenadoria de Defesa dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (Cdedica) em 2015. Em 22 de janeiro, 
a coordenadora Eufrásia de Souza das Virgens organi-
zou a primeira reunião do grupo na sede da Defensoria, 
com a colaboração do Conselho Estadual de Direitos da 
Criança e do Adolescente (Cedca) e presença do defen-
sor público-geral, André Castro.

A Cdedica atuou ainda na tutela coletiva, propondo 
ação civil pública referente ao Dom Bosco, inclusive 
com pedido de interdição dos alojamentos, considera-
dos inadequados. Já a atuação no sistema protetivo e 
no socioeducativo pautou reuniões com órgãos públi-
cos e com entidades da sociedade civil. Em reunião 
do Condege, realizada em março em Belém (PA), ficou 
decidido que a Cdedica será responsável pela gestão e 
organização do Congresso Nacional de Defensores Pú-
blicos de Infância e Juventude no Rio de Janeiro, em 
julho. Em abril, a Coordenação foi uma das protago-
nistas da assinatura do Pacto pela Proteção Integral de 
Crianças e Adolescentes no Estado. 

Atuação do NUTH na ocupação do prédio do Flamengo Nudedh - Mutirão para atendimento da população de rua
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Os números do Núcleo de Fazenda Pública ilustram a 
importância da atuação da Defensoria na área, especial-
mente no tocante à saúde.  Em 100 dias, os defensores 
distribuíram 890 ações, 530 referentes exclusivamente 
às demandas de saúde. Na Câmara de Resolução de 
Litígios em Saúde foram mais de 1,4 mil atendimentos.

A parceria entre o núcleo e a Coordenadoria de Saúde e 
Tutela Coletiva se repetiu em encontros para a celebra-
ção de convênio com o Núcleo de Assessoria Técnica 
(NAT), da Secretaria de Estado de Saúde. O Núcleo de 
Fazenda foi um dos representantes da Defensoria no 
lançamento do Pacto pela Regulação do Acesso aos 
Serviços de Saúde – PRA Saúde, termo de cooperação 
técnica para atuação conjunta dos órgãos que com-
põem a Rede de Controle.

Já a Coordenação de Mediação vem atuando de forma 
imparcial e facilitando a comunicação, com o objetivo 
de fomentar o diálogo entre as partes envolvidas nas 
diversas esferas existentes na sociedade. Entre as mui-
tas atividades, destacam-se as parcerias firmadas com
Núcleos de Primeiro Atendimento de Botafogo, Centro 
e Rocinha, com o Neapi/Nupond e com os Conselhos 
Tutelares do Flamengo e Rocinha.

A coordenadora Ana Rosenblatt informa que, de feve-
reiro a abril, os órgãos já encaminharam para a Media-
ção 76 casos considerados de difícil ou impossível solu-
ção pelas vias judiciais. Desses, 24 foram encerrados: 
12 com acordo, quatro sem acordo e em oito deles as 
partes não mais compareceram, o que ocorre, muitas 
vezes, devido ao entendimento de que a questão foi so-
lucionada na primeira sessão de mediação. Os demais 
casos estão em andamento. 

Os encaminhamentos são realizados por via eletrônica, 
não sendo necessário o comparecimento pessoal do 
assistido à Coordenação de Mediação no primeiro mo-
mento. O contato com o assistido, aliás, se dá no prazo 
máximo de três dias e a primeira sessão de mediação 
é agendada, em média, no prazo de uma semana. “Ti-
vemos 100% de satisfação dos assistidos que, ao final 
das mediações, preenchem de forma anônima os for-
mulários de avaliação”, explica a defensora. 

Por fim, o Núcleo de Defesa da Diversidade Sexual e 
Direitos Homoafetivos (Nudiveris) elaborou relatório so-
bre violação dos direitos dos transexuais que cumprem 
pena ou aguardam julgamento sob custódia. Fruto de 
pesquisa com 50 pessoas nos presídios Evaristo de 
Moraes, Esmeraldino Bandeira, Instituto Penal Plácido 
Sá Carvalho e Alfredo Tranjan (Bangu 2), entre fevereiro 
e março deste ano, o trabalho foi objeto de matéria no 
jornal O Dia em 14 de abril. 

No mesmo dia da publicação, a coordenadora do nú-
cleo, Livia Cásseres, participou de reunião na Secretaria 
de Estado de Administração Penitenciária (Seap), quan-
do foram definidas medidas que respeitem a orientação 
sexual e a identidade de gênero das detentas. 

Livia Cásseres é também coordenadora do Núcleo con-
tra a Desigualdade Racial (Nucora) e, em 30 de março, 
tomou posse como membro da Comissão Estadual da 
Verdade da Escravidão Negra. Em março, participou do 
“Encontro de Justiça Socioambiental da Bocaina - Ter-
ritórios Tradicionais: diálogos e caminhos”. O evento foi 
realizado no Quilombo do Campinho da Independência, 
no município de Paraty.

Convênio PRA Saúde Atendimento Nudem 


