
 
 

Juiz encerra briga entre subdefensora e defensor público 

 
Subdefensora Marina da Silva Steinbruch 

Brasília - O juiz Eduardo Rocha Cubas, da 17ª Vara da Justiça Federal, considerou legal 
a portaria em que o defensor público-geral da União, Eduardo Flores Vieira, determinou 
à subdefensora da Defensoria Pública Geral da União, Marina da Silva Steinbruch, que 
desocupasse o gabinete do prédio anexo ao Ministério da Justiça e se transferisse para o 
edifício onde trabalham os defensores da categoria especial, passando a atuar junto aos 
Tribunais Superiores. A polêmica entre o defensor-geral e a subdefensora teve início em 
maio, quando Vieira assumiu o cargo e ambos entraram em atrito. 

Na época, inconformada com a portaria, ela entrou com mandado de segurança e ganhou 
liminar que lhe permitia permanecer na Subdefensoria e exercer ali suas funções. Mas a 
decisão do juiz Eduardo Cubas, tomada no julgamento do mérito do mandado, suspendeu 
a liminar e legitimou a decisão do defensor-geral. "Com esta decisão, o juiz reconheceu 
que não cometi nenhum ato ilegal", disse Eduardo Vieira ao saber do resultado do 
julgamento. 

Nesta terça à noite, a sentença do juiz ainda não havia sido transmitida oficialmente a 
Marina Steinbruch, mas ela, ao saber da decisão pela reportagem, declarou que vai 
recorrer ao Tribunal Regional Federal (TRF). Enquanto isso, terá que exercer suas 
funções como determina a portaria, isto é, "na atividade fim" junto aos Tribunais 
Superiores de Justiça (STJ) e Militar (STM). 

Na sentença, o juiz Eduardo Cubas disse que "é atribuição da autoridade impetrada 
(defensor-geral) estabelecer a lotação e distribuição dos membros da Defensoria Pública 
da União e designá-los para o exercício de atribuições em órgão de atuação diverso do de 
sua lotação, o que significa que a designação da impetrante (do mandado de segurança) 
para atuar junto aos referidos Tribunais Superiores não é ilegal".  

Fonte: http://www.otrabuco.com.br/lermais_materias.php?cd_materias=70101  


