- •••••••••••••••.•••
•••..•••

EGRÉGIO CONSElHO

0

.•.

&> ••••• 00 •••••••••
"U.T'Ç"'~

SUPERIOR DA DEfENSORIA

PÚBLICA DO ESTADO DO EspíRITO SANTO

ATA DA SESSÃOEXTRAORDINÁRIADO DIA 18.03.2016

- BIÊNIO 2014/2016

ATA DA DÉCIMA SÉTIMASESSÃOPÚBLICA EXTRAORDINÁRIA DO EGRÉGIO
CONSELHO SUPERIORDA DEFENSORIAPÚBLICA DO ESTADODO EspíRITO
SANTO
- BIÊNIO 2014/2016Aos 18 (dezoito) dias do mês de março de 2.016, reuniu-se o Egrégio
Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, na
Sede da Defensoria
Pública do Estado do Espírito Santo, onde
se
encontravam
presentes os Conselheiros: PHELlPEFRANÇA VIEIRA (Presidente
em exercício do Conselho Superior), PAULO ANTÔNIO COELHO DOS SANTOS,
GEANA CRUZ DE ASSIS SILVA, HELIO ANTUNES CARLOS, MAURO FERREIRA,
RAFAEL MIGUEL DELFINO, LEONARDO GOMES CARVALHO, PEDRO PESSOA
TEMER,RICARDO WILLlAN PARTELIROSA, LUIZ CÉSAR COELHO COSTA, BRUNO
DANORATO CRUZ, LíVIA SOUZA BITTENCOURT,conforme assinaturas em livro
próprio. Presentes, também, o Defensor Público Vladimir Polízio Júnior. e a
Advogada
DI'" Lívia Borchardt
Gonçalves,
OAB/ES N°19583. conforme
assinaturas em livro próprio. Ausente, justificadamente,
o Presidente do
Conselho LEONARDO OGGIONI CAVALCANTI DE MIRANDA, o Conselheiro
MARCELLO DE PAIVA MELLO e o Presidente da ADEPES,RENZOGAMA SOARES.
De início, existindo quórum para tanto, o Presidente do Conselho Superior
declarou ABERTA a presente sessão às 14:05, convidando
o Defensor Público
Vladimir Polízio Júnior a tomar assento nas cadeiras do Conselho Superior,
bem como a Advogada
DI'" Lívia Borchardt Gonçalves. , )Passou-se então à
ordem da pauta.'Processo nO 59451785. Iniciando-se
os trabalhos, o
Presidente do Conselho determinou que fosse cumprido o rito esclarecido
em decisão do Conselho, na sessão extraordinária do dia 11.12.2015. Assim
sendo, aberta a sessão, foi concedida
a palavra à Conselheira relatora, DI'"
Geana par
ondu ão do ato. Lembrou a relatora que, conforme
em
r nião a erior d
onselho, foi necessária a oitiva de testemunha Gilmar
,/'
la efetivamente
realizada na data do dia 10 de março de
201 . Na
a oportunidade
o Dr. Vladimir Polízio requereu diligências
co plementares, o que efetivamente
deferido conforme fls. 440 dos autos
51785. A relatora procedeu a leitura do documento produzido - oitiva de
testemunha
- para ciência dos demais membros do Conselho Superior, (/
registrando que das duas diligências de juntada de documentos solicitadas
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somente não foi anexada as informações da Corregedoria em razão da
necessidade de prazo para cumprimento da medida. A relatora ofertou a
palavra a Conselheira Lívia Bittencourl, Corregedora Geral. que na
oportunidade registrou "que diligenciou na busca das informações e, em
razão de não existir registro no órgão, buscou informações extraoficiais junto
ao ex-Corregedor Geral que informou, a princípio, não se recordar da
existência dos referidos documentos ou diligências sobre oitivas de servidorerl
ou terceirizados pela Corregedoria. Pontou que providenciará
a juntad
regular desta diligência".
Ato contínuo, remanesceu a necessidade da

,

presente sessão extraordinária para o interrogatório complementar do
\
solicitante Vladimir Polízio,considerando a oitiva de testemunha realizada
em diligência e, portanto, a relatora iniciou informando ao interessado sobre ~
o seu direito a permanecer em silêncio, tendo o mesmo concordado
em
responder as perguntas e, em tempo, assim se manifestou: que ratifica o

interrogatório de fls.409-414 com os seguintesesclarecimentos; que quando
as ameaças começaram a ficar mais 'pesadas' informou também ao
delegado de polícia da localidade, Dr. Edson,que o orientou a tentar outras
vias para solução do problema, já que a unidade não possuía a devida
estrutura, evitando o registro policial já que esta conduta poderiam levar a
reais execução dos atos de ameaça; que o delegado sugeriu procurar a
pessoa do Sr.João Valero para verificar a consistência das ameaças; que
com relação aos relatórios de atividades feitas em outras comarcas registra
que os documentos elaborados em trabalho de extensão fora da lotação
originária sempre os apresentou como era habitual. sendo que não se
recordava de qualquer comunicação e alteração da forma de sua
apresentação; que melhor esclarecendo todos seusrelatórios,da comarca e
fora dela, eram apresentados da mesma maneira habitual. não tendo
conhecimento de outra forma estabelecida pela Administração da
Defensoria Pública; que não se recorda como eram feitos os relatórios; que
na época da entrevista do prefeito Lastênio registra que a ofensa foi
diretamente a pessoa do DefensorVladimir, sendo que, qualquer mácula a
Defensoria-públi~ foi de forma indireta, embora fizesse referência ao
Defe or no exe ício de sua função; que em 2011 recebeu título de
. adania da Cá ara de Baixo Guandu pelos trabalhos realizados, tendo
st
fato sidQ Informado diretamente à Administração pelo órgão
con e
ao título; que esclarece que realmente não existia um horário
n i ativo de regular funcionamento já que seu funcionamento era
co dicionante da abertura do Fórum,de 08 às 18 horas, já que a unidade
. Defensoria Pública funcionava no interior do poder judiciário. Dando
continuidode00' "obolho" e~elgUnlm
do Relolo[o,loi obe,lo
/
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a palavra aos demais Conselheiros para perguntas. Em respostas às
perguntas do Conselheiro Rafael Delfino, o declarante respondeu: que na
época da condução do mesmo para delegacia, esclarece que sua
conversa reservada com o Promotor decorreu de uma aproximação
maliciosa do mesmo que, de início amigável para solução do problema,
acabou terminando de forma deselegante, mas registra que a conversa foi
informada ao Defensor Gilmar Alves; que não tinha nenhum grau de
relacionamento com o Promotor de Justiça Jonacir Heredia; que certa vez
orientou aluna estagiária do MinistérioPúblico de Colatina no sentido de que
a mesma poderia representar em desfavor do Dr. Jonacir Heredia na
hipótese da situação configurar possívelassédio sexual; que atualmente a
estagiária mencionada é advogada e se comprometeu a depor sobre este
fato em caso de solicitação do depoente; que Dr. Jonacir Heredia ficou
sabendo da orientação jurídica prestada pelo depoente e disse 'você quer
me fuder?'; que o afastamento do Dr. Jonacir Heredia do cargo não tev
relação com os fatos objeto desse processo. Encerrada a oitiva, f i
questionada a defesa sobre o interesse em demais diligências, tendo esta
dito nada a requerer. A relatora apontou a necessidade de aguardar o
cumprimento da diligência da Corregedoria Geral para, após, ser aberta a
oportunidade de alegações finais pelo membro interessado. Neste sentido, o
Conselho Superior solicitou o cumprimento da diligência pela Corregedoria
no prazo de 05 (cinco) dias úteis e, com a juntada do documento, que fosse
procedida a notificação do depoente, pelo diário oficial, email funcional e
email pessoal(vladimirpolizio@gmail.com;liviabdt@hotmail.com). para no
prazo de 10 (dez) dias apresentar alegações finais. Após, retornem os autos
ao relator. Nada mais havendo a tratar, foi determinado o encerramento da
presente sessão e do presente termo, que segue assinado por todos
presentes às 15:25. Eu, ELLENCARDOSOFARIA, Secretária Executiva do
Conselho Superior,digitei.

OrO Lív'
Advo

"'<:>;0 Manoel Silv,no Monja'dom."o 54 3" ondol
Ce"'''''o, cep 29,OIi).5X1- V;I6no/E5
r ••••••
fone, (271 3332.13\4
$,1'"

V;'W •••.p."'f<O!JIO'!Q

'I",mL~_Ql: l:moil;

ÇQ[1l"'~

•••peoIi~

•• _(:lI:H'~,gQ~Qr

\
~

-UA.M"'N
rI'"
"L.
NO A.

EGRÉGIO CONSElHO

<>0

SUPERIOR DA DEfENSORIA

ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

LEONARDO

18.03.2016 -

CAV

'dente

BIÊNIO

2014(2016

NT) DE MIRAN

A

Conselho

o

eira

B~

~-~~~~~

PAULO ANTÔNIO

O

••.-

PÚBLICA DO ESTADO DO EspíRITO SANTO

DO DIA

OGGIONI

•••C •••••

JUaT.ç

el"r~o

'

CO

Consel

E ASSIS SILVA

eira

4

-r ••••

-U •••H ••••••
•• 1- ••••

EGRÉGIO CONSelHO

0

UU

•••.••

SUPERIOR DA DEfENSORIA

ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÃRIA

•••CO!~ ••U

u.-r.ç .••
-

PÚBLICA DO ESTADO DO EspíRITO SANTO

DO DIA

18.03.2016 -

BIÊ 10

20 14{20 16

MAURO FERREIRA
Conselheiro

/
MARCELLO P~I.YA DE M(liO
Conselheiro
(

I

RAFAEL MIGUEl
I
I
Cons he

RENZO GAMA SOARES
Presidente da ADEPES

5
Praça Mc~1

S~viN>Monja'dom, ••••5~, 3" or\dof

Centro. CEP 29,010-520 - VrlOtioIES
1elelo"",: (2713J32-131~
S"e ~-H,ill:!O:mQ/lQ
figQ"~ Email:çorn!:tIh9tupe1'_~'ç,u'j_.RQ~-º!:

••G ••••••••
NT •••• 00
•••.• NU

LISTA DE PRESENÇA
DEFENSORIA

0: ••.•.

•••

,JU,"''';'''-

0

DO CONSELHO

SUPERIOR

PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

HOR.'l.RIO

•••

SANTO

DIA 18 de MARCO DE 2016

NOME LEGIVEL

ASSINATURA

1

"

.,

• _,0

.

