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Aos.J5 (cinco) d' s do mês de agosto de 2.016, reuniu-se o Egrégio Conselho
Su erior da Def nsoriaPública do Estadodo EspíritoSanto, na Sede da Defensoria
R blica do/ stado do Espírito Santo, onde se encontravam presentes os
nselheirós: PHELlPE FRANÇA VIEIRA (Presidente em exercício), ROBERT URSINI

/" ,
DO "SANTOS, GEANA CRUZ DE ASSIS SILVA, HELIO ANTUNES, MAURO FERREIRA,
AI' EL MIGUEL DELFINO, LEONARDO GOMES CARVALHO, PEDRO PESSOA TEMER,
IC RDO WILLlAN PARTELLI, BRUNO DANORAITO e LíVIA SOUZA BIITENCOURT,
nforme assinatura).-emlivro próprio. Ausentes,justificadamente, O Presidentedo

Co elho LEO O OGGIONI CAVALCANTI DE MIRANDA, bem como o
Conselheiro LUIZ CÉSAR COELHO COSTA. Registra-seque o Conselheiro Marcello
Paiva de Mello solicitou seu afastamento da função de Conselheiro do Conselho
Superior, conforme ofício 202/16 COSISDEPEN/DEPEN/MJCcuja cópia segue em
anexo a esta ata. De início, existindo quórum para tanto, a Presidente do
Conselho Superior em exercicio declarou ABERTAa presente sessãoàs 09h20min.
Inicialmente, o Presidente em exercicio realizou a leitura da ata da sessão
ordinária do dia 15.07.2016,que foi devidamente aprovada pelos demais
Conselheiros. 1) Assim, passou-se à DISTRIBUICÃO dos processos para relatoria,
por ordem alfabética. 1.1) Processo para distribuição de Conselheiro Relator,
75172615(Alteração da Resolução CSDPESnO001/2013- Conselheira Proponente:
Dra. Geana Cruz de AssisSilva)- Distribuído para o Conselheiro Rafael Miguel
Delfino, COM PEDIDO DE URGÊNCIA. 2) Tendo em vista a existência do pedido de
urgência no processo distribuído, passou-se à deliberação do item 1.1 da pauta:
No início dos trabalhos, a Proponente solicitou emenda ao Projeto para excluir o
pedido de urgência. O Presidentedo Conselho em exercicio apresentou sugestão
de distribuição do processo por dependência ao processo com carga a
Conselheira Livia que também analisa outras questões relacionada
reorganização das Defensorias Públicas, no que foi acompanhad pelo
Conselheiro Rafael Delfino. O Conselho a unanimidade deliberou pela distri uição
por dependência ao processo mencionado. Dando prosseguimento, tenâo em

vista que os itens 2.1 (proc':~;;'~;~'::,,:,,~~~~~~/2012) e 2.2i(P' oc~so ""-n~
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69286213/2015) estavam com pedido de vistado ConselheiroMarcello Paiva,e os
e os respectivos processosainda não foram devolvidos pelo mesmo à Secretaria
do Conselho, passou-seà apreciação do próximo item da pauta. 2.3 (Processo
n068485760/2014): Dada a palavra ao relator, este votou pela aprovação, na
integralidade do texto e, ao final, foi aberta discussãoao Conselho.A Defensora
Geana pontuou como sugestão de debate: a) A possibilidade de inserir um
dispositivo semelhante ao previsto no art. 6°, da Portaria 163/2011,ainda que
somente previsão do Presidente: b) Especificar na resolução de gratificação,
como excesso de serviço, a possibilidade de 20%,em exclusividade, com sua
atuação originária: c) Escolhado Presidentepelos própriosmembros nomeados
pelo DPG;d) A supressãodo arl. 9°, da Resolução proposta. O Conselheiro Hélio
ponderou quanto ao item 'b' proposto, pontuando que a simplesmodificação
topográfica do dispositivoseria suficiente, sem necessidade de criação de nova
redação, com registro de que não deveria ser vedado a cumulação de área
finalística. Passando à votação do primeiro item proposto pela Conselheira
Geana, o Presidente do conselho em exercício sugeriu a seguinte redação
"Quando do efetivo afastamento para o desempenho das atividades fina/ísticas, o
membro da comissão de prerrogativas será afastado das atribuições do ofício por
ele ocupado ou titu/arizado, com prejuízo das respectivas ativídades", tendo sido
aprovado a unanimidade dos presentes.Passandoà votação do segundo item
(b) por maioria dos presentes o Conselho entendeu que referida modificacão
deveria ser feita por meio de destaque próprio e na própria resolucão de
gratificacão. Seguindo as propostas, quanto ao item (c) foi aprovado que o
presidente será escolhido pelos membros indicados pelo Defensor Geral, sendo
que ação ser colacionada quando da minuta final para aprovação.
Ou nto ao último item (d) foi rejeitada pela maioria dos presentes.O Presidente

exercício infor'!).O que trará como sugestãode redação de artigo na minuta
Inal espe<:jfiGOÇãoda limitação da atuação da comissão de prerrogativas em
defes omembro em âmbito externo, considerando que no ãmbito interno
reval ce os procedimentos recursaisregularesda lei. no que foi acompanhado
un imidade dos presentes. Foi encerrada a presente sessão em razão da

'-- jn rsíência de quórum de abertura no período vespertino.Nada maishavendo a
consta, ordêterminado o encerramento da presente sessão e do presente
termo, que segue assinado por todos presentes às 14:00h(quatorze horas). Eu,

",.www.defensoria.es. oV.brE~.conselhosuerior@d .es. oV.br
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LEONARDO OGGIONI CAVALCJ\NTrDE MIRANDA
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