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ATA DA NONA SESSÃO PÚBLICA ORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO 

SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

– BIÊNIO 2014/2016 – 

 

Aos 06 (seis) dias do mês de março de 2.015, 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: LEONARDO OGGIONI CAVALCANTI DE MIRANDA 

(Presidente do Conselho Superior), PAULO ANTÔNIO COELHO DOS SANTOS, 

SAMANTHA PIRES COELHO, HELIO ANTUNES CARLOS, MAURO FERREIRA, RAFAEL 

MIGUEL DELFINO, LEONARDO GOMES CARVALHO, MARCELLO PAIVA DE 

MELLO, PEDRO PESSOA TEMER, RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA, LUIZ CÉSAR 

COELHO COSTA, BRUNO DANORATO CRUZ, GUSTAVO COSTA LOPES, PHELIPE 

FRANÇA VIEIRA, o Presidente da ADEPES, RENZO GAMA SOARES, conforme 

assinaturas em livro próprio. Presente ainda a Presidente do Conselho 

Estadual de Defesa dos Direitos da Mulher EDNA MARTINS. Às 09h35min, o 

Presidente do Conselho Superior declarou aberta a presente sessão, sendo 

dada a palavra à convidada EDNA MARTINS, que explanou sobre a 

importância e a necessidade do trabalho que vem realizando à frente do 

Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Mulher, e aproveitou o 

momento para registrar os seguintes tópicos: a) reconheceu a importância 

de ser a primeira representante de uma comunidade feminina a 

comparecer perante o Conselho Superior da Defensoria Pública; b) Que o 

dia  em homenagem à mulher representa um momento de espaço para 

tentar compreender as razões das desigualdades dos direitos das mulheres e 

os fatores históricos que levaram à isso; c) Que o grande óbice do 
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desenvolvimento de ações em favor das mulheres é a cultura patriarcal e 

seu sistema de hierarquia; d) Que não basta uma modificação legislativa, 

mas criar regras de comportamento que mudam a vida do ser humano; e) 

Que ao desconstruir a desigualdade das mulheres, estaremos mudando a 

realidade dos homens, tendo em vista a responsabilidade imposta pelos 

papéis sociais que os homens possuem e que se mostram às vezes 

exageradamente pesados; f) A ONU realizou uma pesquisa, e chegou à 

conclusão que para desfazer o processo de desigualdade entre homens e 

mulheres, seriam necessários cerca de quatrocentos e sessenta  e cinco 

anos; g) Segundo a Organização Internacional do Trabalho, enquanto o 

homem trabalha 48 horas, a mulher trabalha 72; h) Uma das estratégias seria 

buscar Políticas Públicas, dentro do seu princípio da universalidade, que 

desconstruísse essa desigualdade, e que possa efetivamente mudar o 

cotidiano das mulheres; i) Que o primeiro passo para uma política pública 

positiva é o reconhecimento real da opressão e da desigualdade de 

gêneros; j)é importante manter o tripé representado pela manutenção 

permanente de Comissões Estaduais, a implementação de uma Secretaria 

própria para a mulher, e um plano estadual de política para as mulheres; k) 

Que está sendo feito um plano estadual, e ele aponta seis eixos, sendo que 

existe um eixo específico para a Defensoria Pública. Por fim, colocou o 

conselho à disposição da Defensoria, e agradeceu pelo convite na data de 

hoje. Aberta a palavra para a Coordenadora dos Direitos Humanos, 

Defensora Pública Drª VIVIAN, esta reforçou o que foi dito anteriormente, no 

tocante aos desafios das mulheres no âmbito público e privado. Ato 

contínuo, o Presidente do Conselho pediu licença aos conselheiros para 

afastar a regra do regimento interno, sobre a ordem de manifestação e 
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permitir que a Conselheira Samantha se manifeste primeiramente na data 

em que a Defensoria está comemorando o Dia das Mulheres. Os demais 

conselheiros fizeram o uso da palavra, com ponderações ao assunto até 

então debatido, e agradecimentos quanto à presença da Presidente do 

Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Mulher, EDNA MARTINS. Ato 

contínuo, o Sub-Defensor  PHELIPE FRANÇA VIEIRA, fazendo uso da palavra, 

procedeu a explanação do estudo sobre a atual situação financeira da 

Instituição, bem como o plano futuro sobre os cortes previstos. 01) Após, 

seguindo a ordem do dia, passou-se ao Ato de Nomeação dos Conselheiros 

Suplentes, como membros do Egrégio Colegiado, tomando posse os 

seguintes defensores: MAURO FERREIRA, MARCELLO DE PAIVA MELLO, RAFAEL 

MIGUEL DELFINO E LEONARDO GOMES CARVALHO. 02) O Presidente do 

Conselho, sugeriu aos Conselheiros que fossem votados os processos de 

baixa complexidade, que já se encontram em pauta, a fim de agilizar os 

trabalho, bem como a reorganização da pauta para constar como 

prioridade os processos de reformulação das Defensorias, da nova Lei 

complementar, e da resolução do novo concurso, seguindo a ordem atual 

quanto aos demais processos, sendo esta solicitação acolhida por todos os 

Conselheiros. Foi apresentada ainda a portaria que regulamenta a eleição 

dos Coordenadores de Núcleo de Atendimento da Defensoria, sendo a 

mesma acolhida à unanimidade pelo Conselho. Foi informado também que 

as comissões existentes na Defensoria, em especial a de Concurso Público e 

a de Prerrogativas, serão abertas para a participação dos Defensores 

interessados, mediante inscrição e posterior eleição de seus membros pelo 

Conselho Superior. Por fim, o Presidente do Conselho ponderou sobre a 

paralisação das atividades da instituição na semana em comemoração ao 
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dia da Defensoria Pública, restando decidido à unanimidade pelo Conselho, 

que a comemoração ficará restrita ao dia 19 de maio, face a ausência de 

orçamento para realização de atividades durante toda a semana e 

especialmente pelo prejuízo causado aos assistidos da Defensoria no referido 

período. 03) Em seguida, o Conselheiro GUSTAVO COSTA LOPES apresentou 

uma questão de ordem no seguinte sentido: considerando a ordem da 

pauta, apresento sugestão para que seja estabelecida uma nova forma de 

distribuição de processos. Analisando a questão, concluí que a distribuição 

por ordem alfabética não deve se dar nessa sessão. Explico os motivos. 

Entendo que a distribuição por ordem alfabética deve ocorrer no início da 

nova legislatura em relação aos processos que não estejam julgados e 

vinculados aos antigos relatores, especialmente por inexistir ordem de 

substituição entre uma composição e outra. Um outro caso que vislumbro 

ocorre quando há vacância do cargo sem que haja a respectiva 

convocação da suplência, situação em que o processo ficaria nas “nuvens”, 

sem indicação de um novo relator. Para o presente caso, especialmente 

pelo fato de ter ocorrido a sucessão de quatro membros, os processos 

vinculados aos antigos Conselheiros já devem ser diretamente direcionados 

aos seus substitutos/sucessores. Por fim, tal posicionamento preservará a 

finalidade da proporcionalidade de tarefas e processos entre os 

Conselheiros. Tal proposta foi acatada por unanimidade pelos Conselheiros 

presentes. Em seguida, foram definidas as distribuições conforme proposta 

aprovada, sendo esta: a) os processos em que o Conselheiro VINÍCUIS 

CHAVES DE ARAÚJO era o relator, passam a ser do Conselheiro MAURO 

FERREIRA (Processos nº 57961603; 57789070; 67383530; 67721230); b) os 

processos em que o Conselheiro HUGO FERNANDES MATIAS era o relator, 
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passam a ser do Conselheiro MARCELLO PAIVA DE MELLO (Processo nº 

68322097); c) os processos em que o Conselheiro LEONARDO OGGIONI era o 

relator, passam a ser do Conselheiro RAFAEL MIGUEL DELFINO (Processo nº 

66713447); d) os processos em que o Conselheiro ALLEY ALMEIDA COELHO 

era o relator, passam a ser do Conselheiro LEONARDO GOMES (Processo nº 

68885709; 67383700; 67790127; 54566096). 4) Passou-se à distribuição dos 

processos para relatoria, seguindo-se a nova ordem estabelecida em 

sessão. 4.1) Processo para distribuição de Conselheiro Relator,  processo nº 

69585881  (Dispõe sobre o Projeto de Enunciado de Súmula não vinculante, para 

aprovação e edição pelo Conselho Superior da Defensoria Pública  – Proponente: 

DPEES) Distribuído, por ordem alfabética para o Conselheiro Gustavo Costa.  Sessão 

suspensa às 12:30h para almoço. Às 13:30h retomou-se a sessão, sendo 

justificada a ausência do Conselheiro MARCELLO. 5)  Passou-se à 

deliberação e votação dos processos. 5.1) Processo nº 64626911. 

Inicialmente, o Conselheiro relator GUSTAVO COSTA LOPES proferiu seu voto 

pela perda de objeto, face a existência de regulamentação posterior pelo 

Conselho Superior. Por unanimidade, os Conselheiros acompanharam o voto 

do relator. O Conselheiro relator procedeu a devolução do processo julgado 

nesta mesma data. 5.2) Processo nº 65795016. O Conselheiro relator HÉLIO 

ANTUNES CARLOS votou pelo não conhecimento do pedido, devolvendo-se 

os autos ao Defensor Público Geral. Por unanimidade, os Conselheiros 

acompanharam o voto do relator. 5.3) Processo nº 66713447. O Conselheiro 

relator RAFAEL DELFINO, votou pela perda do objeto, sendo acompanhado 

por unanimidade pelos demais Conselheiros. O Conselheiro relator procedeu 

a devolução do processo julgado nesta mesma data. 6) Expediente para 

leitura e ciência do Conselho Superior, referente ao Projeto intitulado 
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Defensoria Pública Itinerante no interior. 7) Expedientes finais: 7.1) Aberta a 

palavra para o Conselheiro Bruno, solicitou que seja finalizada a aprovação 

do processo de nº 62838385. 7.2) Aberta a palavra para o Conselheiro LUIZ 

CÉSAR, este requereu a designação de um novo Defensor Público na 

Comarca da Serra, para atuar nas Varas Cíveis, em substituição ao Defensor 

Público Phelipe França. 7.3) Aberta a palavra para a Conselheira 

SAMANTHA, esta solicitou a disponibilidade eletrônica dos processos, bem 

como verificar a possibilidade das resoluções da Defensoria também serem 

disponibilizadas no site da instituição. O Presidente do Conselho explicou que 

ambas as solicitações já estão previstas para implementação. 7.4) Aberta a 

palavra para o Conselheiro PEDRO TEMER, este reforçou o pedido feito à 

administração anterior sobre a reformulação das gratificações dos 

Conselheiros visando garantir que estes tenham tempo hábil razoável para 

analisar os projetos estabelecidos como prioritários pelo Conselho, já que o 

sistema de exercício simultâneo das funções do Conselho, atribuições 

ordinárias da titularidade, cumulação (ou excesso de serviço), e atribuições 

da Defensoria substituída têm dificultado o trabalho com qualidade em 

todas elas, o que justificaria em parte a demora em aprovação de algumas 

propostas neste colegiado. 7.5) Aberta a palavra para o Conselheiro 

MAURO, este solicitou que fosse mantida a informação máxima aos 

Conselheiros dos projetos adotados pela Administração, assim como feito na 

data de hoje. 7.6) Aberta a palavra para o Conselheiro RAFAEL, este 

manifestou a sua preocupação quanto às marcações de sessões 

extraordinárias às quintas-feiras, pois há expediente forense, bem como 

atendimento regular pela DP, sendo que esta prática pode prejudicar o 

assistido, que ficaria sem o seu regular atendimento. O Presidente do 
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Conselho informou que tem como objetivo evitar as designações de sessões 

extraordinárias, e que vai trabalhar para que o Conselho mantenha sua 

pauta em dia. 7.7) Encerrando a sessão, o Presidente do Conselho fez uma 

explanação sobre os fatos ocorridos nas duas primeiras semanas da nova 

gestão, bem como da atual situação financeira da instituição, reforçando a 

necessidade do empenho de todos os Conselheiros para que as melhorias 

previstas e almejadas sejam implementadas junto ao Órgão. Nada mais 

havendo a tratar, foi determinado o encerramento da presente sessão e do 

presente termo, que segue assinado por todos presentes às 15:40 (quinze 

horas e quarenta minutos). Eu, Ellen Cardoso Faria, Secretária Executiva do 

Conselho Superior, digitei. 

 

 

LEONARDO OGGIONI CAVALCANTI DE MIRANDA 

Presidente do Conselho  

 

 

PHELIPE FRANÇA VIEIRA 

Conselheiro 
 

 

GUSTAVO COSTA LOPES 

Conselheiro 
 

 

BRUNO DANORATO CRUZ 

Conselheiro 
 

 

PAULO ANTÔNIO COELHO DOS SANTOS 

Conselheiro 
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LUIZ CÉSAR COELHO COSTA 

Conselheiro 

 

 

 SAMANTHA PIRES COELHO 

Conselheira 

 

 

RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA 

Conselheiro 

 

 

 

 

HELIO ANTUNES CARLOS 

Conselheiro 

 

 

PEDRO PESSOA TEMER 

Conselheiro 

 

 

MAURO FERREIRA 

Conselheiro 

 

 

MARCELLO PAIVA DE MELLO 

Conselheiro 

 

 

RAFAEL MIGUEL DELFINO 

Conselheiro 

 

 

LEONARDO GOMES CARVALHO 

Conselheiro 

 

 

RENZO GAMA SOARES 
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