
3ª SESSÃO ORDINÁRIA - BIÊNIO 2020-2022
 

No dia 20 de novembro de 2020, às 09h04, em reunião virtual na plataforma Teams, no
link https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NDY2MWU2ZWMtMDA2Yy00OTdjLWI0ZWQtNTU1YzRmNWMxNjEw%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%224e1ee7a3-1566-4480-9a30-
b1feb5508cce%22%2c%22Oid%22%3a%223fd5ff9b-da4b-4398-b1eb-cf5365c9b9cb%22%7d, verificou-se a
presença dos Conselheiros GILMAR ALVES BATISTA (Presidente), MARCELLO PAIVA DE MELLO, VINÍCIUS CHAVES
DE ARAÚJO, LEONARDO GROBBÉRIO PINHEIRO, HELLEN NICÁCIO DE ARAÚJO, DOUGLAS ADMIRAL LOUZADA,
RODRIGO BORGO FEITOSA, RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA e ALEX PRETTI, e da representante da ADEPES
VÍVIAN SILVA DE ALMEIDA. Em seguida, o Presidente do Conselho Superior GILMAR ALVES BATISTA abriu a
3ª sessão ordinária do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, biênio 2020-2022.
Seguindo a pauta publicada em 19 de novembro de 2020 (Portaria DPES nº 985, de 18 de novembro de 2020):

1. PROCESSO PARA REDISTRIBUIÇÃO

1.1- Processo nº 78858801/2017; Relator anterior: Severino Ramos da Silva; Assunto: Recurso
administrativo contra decisão proferida nos autos do procedimento administrativo nº
78858801. Por ser o único conselheiro apto à relatoria, os autos foram redistribuídos ao conselheiro Rodrigo
Borgo Feitosa.

2. ORDEM DO DIA (ART. 30, DO RICSDPES)

2.1 Processo nº 00002317/2020; Conselheiro proponente: Douglas Admiral Louzada;
Conselheiro relator: Alex Pretti; Assunto: Projeto de Resolução para estabelecer que o exercício
voluntário no âmbito da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo possa ser computado para
fins de comprovação de títulos nos concursos públicos para ingresso na carreira de Defensor
Público do Estado do Espírito Santo. O Conselheiro Relator realizou a leitura do voto que segue anexo ao
processo em epígrafe, no sentido de reconhecer a legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do presente
projeto de resolução e, no mérito, votou por sua aprovação nos termos da redação original. O Conselheiro
Ricardo fez um questionamento quanto a proposta apresentada, a qual foi prontamente respondida pelo
relator. O Conselheiro Leonardo parabenizou o proponente pela iniciativa, e igualmente, parabenizou a
administração pela primeira efetivação de serviço voluntário, alegando que tal iniciativa engrandece a
instituição. Após as pontuações, iniciada a votação, o colegiado, à unanimidade, acompanhou o voto do relator
pela aprovação do projeto.

2.2 Processo nº 00002157/2020; Conselheiro proponente: Vinícius Chaves de Araújo;
Conselheira relatora: Hellen Nicácio de Araújo; Assunto: Proposta de alteração da Resolução nº
048/2018, que regulamenta o processo de acompanhamento de estágio probatório dos membros
da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. A Conselheira Relatora realizou a leitura do voto que
segue anexo ao processo em epígrafe, pugnando pela aprovação em parte da presente proposta de resolução,
que visa modificar a Resolução nº 048/2018, com as alterações apresentadas em relação aos artigos 15, VIII;
22, caput e § 1º, 31, parágrafo único; 40 caput e §§ 1º e 2º (alteração) e 21 (supressão). O conselheiro
proponente fez algumas ponderações, informando que as modificações se fazem necessárias para a melhoria
do fluxo de trabalho. O conselheiro Douglas acompanhou o voto da relatora integralmente. O conselheiro
Rodrigo igualmente acompanhou o voto da relatora. O conselheiro Ricardo teceu elogios a relatora e ao
proponente, acompanhando o voto em sua integralidade. O conselheiro Alex parabenizou o corregedor pela
proposição, e igualmente, parabenizou a relatora pelo voto apresentado, por conseguinte, votou com a
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relatora, com algumas ressalvas, momento em que apresentou dois destaques. O primeiro destaque
apresentado pelo conselheiro Alex foi em relação ao art. 21, opinando para que fosse mantida a redação da
proposta original. O segundo destaque foi em relação as referências de prazos constantes no parágrafo único
do art. 31 e no art. 40, caput e § 1º, opinando pela manutenção da contagem dos prazos em dias corridos, no
lugar de dias úteis, resgatando assim, a contagem de prazo contida na proposta original. O conselheiro
Leonardo votou integralmente com a relatora. O conselheiro Vinícius também acompanhou o voto da relatora.
O conselheiro Marcello, de igual modo, acompanhou o voto da relatora em sua integralidade. O presidente
igualmente acompanhou o voto apresentado pela relatora. Deste modo, após deliberações em relação aos
destaques apresentados, por maioria dos votos, os conselheiros rejeitaram os destaques e acompanharam o
voto da relatora na íntegra.

3. EXPEDIENTES FINAIS. O conselheiro Leonardo parabenizou a administração pela implantação do
serviço voluntário, por ser mais um avanço da Defensoria Pública. A presidente da ADEPES informou sobre uma
campanha de arrecadação que está sendo feita, com o apoio da administração superior. A qual promoverá
capacitação na comunidade. Solicitou ainda, a colaboração dos membros do CSDPES para tal campanha. O
conselheiro Rodrigo parabenizou a administração pela efetivação do serviço voluntário e o Defensor Público-
Geral por colocar-se mais uma vez a disposição da instituição, desejando forças para que continue guiando a
defensoria. O conselheiro Alex ratificou as palavras do conselheiro Leonardo, parabenizando ainda, o
conselheiro Douglas pela proposição da proposta apresentada em relação ao serviço voluntário, tecendo
elogios também à administração, oportunidade em que parabenizou o atual Defensor Público-Geral pela
candidatura ao cargo. O conselheiro Vinicius fez algumas ponderações referentes a publicação da relação de
candidatura para o cargo de DPG, aderindo as palavras dos demais colegas. A conselheira Hellen pontuou que
o consenso também é democracia, aderindo as manifestações dos conselheiros. O conselheiro Douglas
parabenizou o Defensor Público-Geral pela candidatura única ao cargo, pontuou que acredita que o mesmo
continuará desempenhando um excelente trabalho, como já vem sendo feito. A presidente da ADEPES
parabenizou o DPG pela disponibilidade. Oportunidade em que, colocou a ADEPES inteiramente a disposição. O
conselheiro Ricardo teceu palavras de elogio ao presidente, frisando ainda sobre a união da instituição. O
conselheiro Leonardo parabenizou a defensoria pública pela maturidade institucional que estão vivendo, e
igualmente, parabenizou o Defensor Público-Geral pela maturidade política e institucional apresentada,
afirmou que o presidente transformou a crise em oportunidade para a instituição, tendo a defensoria crescido e
avançado em meio a pandemia. O presidente agradeceu a fala dos conselheiros, alegando que precisarão
sempre trabalhar juntos para evolução da instituição, destacando ainda, que há muito caminho a ser
percorrido. Nada mais havendo, encerrou-se a sessão às 10h31. Eu, Máira Carvalho, digitei a ata, por todos
assinada.

 
GILMAR ALVES BATISTA

Presidente do Conselho Superior
 

MARCELLO PAIVA DE MELLO
Conselheiro

 
VINÍCIUS CHAVES DE ARAÚJO

Conselheiro
 

LEONARDO GROBBÉRIO PINHEIRO
Conselheiro
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HELLEN NICÁCIO DE ARAÚJO

Conselheira
 

DOUGLAS ADMIRAL LOUZADA
Conselheiro

 
RODRIGO BORGO FEITOSA

Conselheiro
 

RICARDO WILLIAM PARTELLI ROSA
Conselheiro

 
ALEX PRETTI
Conselheiro

 
VÍVIAN SILVA DE ALMEIDA

Predisdente da ADEPES
 
 
 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por Gilmar Alves Batista, em 17/12/2020 09:12:01,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Vívian Silva de Almeida, em 16/12/2020 14:12:55,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Alex Pretti, em 30/11/2020 11:11:51, conforme art.
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Documento assinado eletronicamente por Douglas Admiral Louzada, em 30/11/2020
11:11:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Hellen Nicácio de Araujo, em 02/12/2020 14:12:39,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Borgo Feitosa, em 30/11/2020 14:11:36,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por Marcello Paiva de Mello, em 09/12/2020 15:12:33,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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