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ATA DA TERCEIRA SESSÃO PÚBLICA EXTRAORDINÁRIA DO EGRÉGIO 

CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

- BIÊNIO 2010/2012 - 

 

 
Aos 12 (doze) dias do mês de setembro de 2011, reuniu-se o Egrégio Conselho Superior da Defensoria 
Pública do Estado do Espírito Santo, na sede da Defensoria Pública do Espírito Santo, onde se 
encontravam presentes os Conselheiros: GILMAR ALVES BATISTA (Defensor Público-Geral), 
SANDRA MARA VIANNA FRAGA (Subdefensora-Geral), GUARACI SCHNEIDER BAPTISTA 
(Corregedor Geral), EDILSON LOZER JUNIOR, FLÁVIA BENEVIDES DE SOUZA COSTA, RODRIGO 
BORGO FEITOSA, SEVERINO RAMOS DA SILVA, GERALDO ELIAS DE AZEVEDO, ELIEZER 
SIQUEIRA DE SOUSA JUNIOR o Presidente da ADEPES, Defensor ELISEU VICTOR SOUZA 
conforme assinaturas em livro próprio. Ausentes os Conselheiros CLAUDINER REZENDE SILVA, 
FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, SAULO ALVIM COUTO, LÍVIA SOUZA BITTENCOURT e RUBENS 
PEDREIRO LOPES e sendo justificada a ausência dos dois últimos. O Defensor Público-Geral, no 
exercício da Presidência, declarou ABERTA a presente sessão às 09h36min. Seguindo a pauta do dia 
foi dado seguimentos aos trabalhos, com a seguinte pauta: 1) O Presidente do Conselho, juntamente 
com a Chefe do Grupo de Planejamento e Orçamento (GPO), senhora Mayza Zenaide dos Santos, 
apresentaram três Propostas Orçamentárias da Defensoria Pública relativas ao exercício de 2012 ao 
Conselho, sendo: 1- Contempla a progressão sem aumento; 2- Contempla o aumento com os 
concursados e aqueles que estão enquadrados no art. 22 do ADCT da CF/88 e 3- Que engloba todos 
os Defensores Públicos, sendo aqueles que estão em situação irregular e os que são regulares; 
cabendo ao Egrégio Conselho Superior, em votação, escolher qual proposta será apresentada ao 
Governador. Juntamente com a apresentação, o Presidente do Conselho argumentou que, em tese, a 
questão do capital e o custeio, que é a manutenção, foram feitos com dados técnicos, propondo 
também que, a proposta que engloba todos os Defensores Públicos, sendo aqueles que estão em 
situação irregular e os que são regulares é a mais plausível. 2) Em sua fala, a Conselheira Flávia 
manifestou-se em sentido de que, essa sessão extraordinária é muito importante para a Defensoria 
Pública do Estado do Espírito Santo, argumentando que não possui dúvidas que, se o Conselho tivesse 
se atentado na gestão passada, em relação à proposta orçamentária, com o contexto político atual, a 
questão remuneratória dos Defensores Públicos estaria muito melhor encaminhada. Expondo outra 
questão, argumentou que diante toda a credibilidade que o Governo atual merece, respeita as opiniões 
contrárias, mas achou extremamente negativo vincular qualquer melhoria da Defensoria á questão dos 
royalties de petróleo, pois com isso, além de terem que “brigar” com as outras carreiras, terão que 
“brigar” indiretamente com outros Estados, expondo que ficou muito desanimada com isso. 3) O 
Presidente do Conselho argumentou que hoje é um dia muito importante para a Defensoria Pública do 
Estado, lamentando a ausência dos Conselheiros, pois acredita que muitos deveriam ter comparecido. 
4) O Presidente da ADEPES, Defensor Eliseu argumentou que a Defensoria Pública deve ter a 
preocupação de colocar os valores maiores em rubricas que cogitam que irão conseguir manter, 
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acreditando que é um direito da Instituição destinar todo o valor para a fonte pessoal, acreditando ainda 
que, têm tudo para conseguir uma boa negociação com o governo. E assim como o Presidente do 
Conselho, lamentou a ausência de muitos Conselheiros, ressaltando que estão em um momento super 
importante para a Instituição. 5) Logo após, o Presidente do Conselho submeteu o Egrégio Conselho a 
votação da Proposta Orçamentária da Defensoria Pública relativas ao exercício de 2012, que será 
apresentada ao Governo, fazendo constar os seguintes votos: A Subdefensora Geral votou pela 
proposta de número 3- Que engloba todos os Defensores Públicos, sendo aqueles que estão em 
situação irregular e os que são regulares; O Corregedor Geral votou pela proposta de número 3- Que 
engloba todos os Defensores Públicos, sendo aqueles que estão em situação irregular e os que são 
regulares; A Conselheira Flávia votou pela proposta de número 3- Que engloba todos os Defensores 
Públicos, sendo aqueles que estão em situação irregular e os que são regulares; O Conselheiro 
Geraldo Elias votou pela proposta de número 3- Que engloba todos os Defensores Públicos, sendo 
aqueles que estão em situação irregular e os que são regulares; O Conselheiro Edilson votou pela 
proposta de número 3- Que engloba todos os Defensores Públicos, sendo aqueles que estão em 
situação irregular e os que são regulares; O Conselheiro Rodrigo votou pela proposta de número 3- 
Que engloba todos os Defensores Públicos, sendo aqueles que estão em situação irregular e os que 
são regulares e o Conselheiro Severino votou pela proposta de número 3- Que engloba todos os 
Defensores Públicos, sendo aqueles que estão em situação irregular e os que são regulares. Em sendo 
assim, A UNANIMIDADE, sendo aprovada a Proposta Orçamentária de número 3. Nada mais havendo 
a tratar, foi determinado o encerramento da presente sessão e do presente termo, que segue assinado 
por todos os Conselheiros presentes. Eu, Karen Helena Rodrigues Furno, Secretária do Conselho, 
digitei. 
 
 
 
 
GILMAR ALVES BATISTA                                       SANDRA MARA VIANNA FRAGA 
  Presidente do Conselho                                          Subdefensora Geral 
      
 
 
 
GUARACI SCHNEIDER BAPTISTA                             RODRIGO BORGO FEITOSA                                       
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SEVERINO RAMOS DA SILVA                               ELISEU VICTOR SOUSA 
  Conselheiro                                                           Presidente da ADEPES    
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