DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO SUPERIOR

ATA DA SEXTA SESSÃO PÚBLICA ORDINÁRIA DO EGRÉGIO
CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
- BIÊNIO 2010/2012 -

Aos 15 (quinze) dias do mês de abril 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), SEVERINO RAMOS DA SILVA, EDILSON LOZER JUNIOR, ELIEZER SIQUEIRA
DE SOUSA JUNIOR, FABIO RIBEIRO BITTENCOURT, FLAVIA BENEVIDES DE SOUZA COSTA,
GERALDO ELIAS DE AZEVEDO, RODRIGO BORGO FEITOSA, RUBENS PEDREIRO LOPES,
CLAUDINER REZENDE SILVA e o Presidente da ADEPES, Defensor ELISEU VICTOR SOUZA,
conforme assinaturas em livro próprio. Ausentes a Conselheira LÍVIA SOUZA BITTENCOURT
MOREIRA e o Conselheiro SAULO ALVIM COUTO. O Defensor Público-Geral, no exercício da
Presidência, declarou ABERTA a presente sessão às 09h25min. Seguindo a pauta do dia foi dado
seguimentos aos trabalhos: 1) O Presidente do Conselho pediu que fosse alterada as posições dos
Conselheiros, com o finco cumprir o estatuído no Regimento Interno. Após algumas correções, foi
aprovada a ata da sessão anterior. 2) O Presidente do Conselho realçou a necessidade de uma
participação mais atuante do Conselho Superior da Defensoria Pública, a fim de atender os anseios da
Instituição e dos Defensores. Em sendo assim o Conselheiro Dr. Geraldo Elias argumentou que está
faltando um planejamento deste Conselho, pois existem muitas dificuldades a serem enfrentadas. 3) Na
oportunidade o Conselheiro Dr. Rodrigo requereu que fosse designada uma Sessão Extraordinária para
que fossem estabelecidos os critérios de remoção e promoção, bem como a aprovação da lista de
antiguidade. 4) O Conselheiro Dr. Fábio pediu a palavra e deu a sugestão para que o Conselho
marcasse uma reunião e fizesse os projetos de leis definindo cargos, salários e planos de carreira para
os servidores, formatando assim os documentos e encaminhando ao Governador do Estado.
Argumentando o Sr. Presidente do Conselho, disse que o Conselho não deve criar um Regimento
Interno do servidor, mas sim um da Defensoria Pública, assim como um da Corregedoria. Salientou,
ainda, o Presidente que a Defensoria Pública vai elaborar o seu planejamento estratégico, no próximo
mês, ocasião em que todos os Conselheiros e o Presidente da Associação dos Defensores poderão
trazer as suas sugestões, objetivando aprimorar a gestão e auxiliar no crescimento Institucional. 5) Em
seguida a Conselheira Dra. Flávia pediu a palavra e sugeriu que as próximas reuniões Ordinárias
fossem realizadas no período da manhã e as reuniões Extraordinárias fossem realizadas no período da
tarde, complementando também que os assuntos a serem discutidos na próxima reunião Extraordinária
fossem decididos nessa sessão, objetivando que o Conselho possa vir com os assuntos focalizados. 6)
Assim o Conselheiro Dr. Eliezer reiterou que esses assuntos urgentes devem realmente ser resolvidos
com uma certa emergência, traçando sempre as prioridades e as metas a serem alcançadas, sugerindo
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assim que começassem hoje a traçar os assuntos (promoções e remoções) a serem discutidos na
próxima reunião Extraordinária. 7) O Corregedor Geral Dr. Guaraci argumentou que o processo que se
encontra com ele sobre remoção é extremamente complexo. 8) O Presidente da Associação ADEPES
Dr. Eliseu solicitou que em uma reunião fossem discutidos apenas os critérios para promoção e
remoção. Completando ainda que deveria ser apenas um tema para cada reunião, e que o tema para a
próxima fosse sobre a remoção. 9) Na oportunidade o Conselheiro Dr. Fábio expôs sobre as
necessidades do Núcleo de Vila Velha; logo em seguida parabenizou a Conselheira Dra. Flávia por ter
assumido um importante papel e de suma responsabilidade na coordenação do NUTEC. Em seguida a
sessão foi suspensa. 10) Todos apostos a seus lugares, o Sr. Presidente do Conselho Dr. Gilmar
recebeu os processos que foram devolvidos com os relatórios de cada relator, e leu 11) O Presidente
do Conselho sugeriu um voto de reconhecimento e agradecimento pela gloriosa representação do Sr.
Defensor Público Dr. Marcelo Paes Barreto, o Conselho ratificando e propondo que fosse estendido aos
demais Defensores que se encontram na mesma situação. 12) Logo após, foi feito o julgamento dos
seguintes processos: 1º processo a ser julgado de número: 49836072 (Associação Vilavelhence dos
Oficiais de Justiça) – Relatado pela Dra. Sandra. O Conselheiro Dr. Severino votou de acordo com o
relator. O Conselheiro Dr. Fábio, após algumas explanações pediu vista dos autos. 2º processo a ser
julgado de número: 42471583 (Juiz da Segunda Vara de Alegre encaminha a promoção do escrivão do
Cartório.) - Relatado pelo Dr. Guaracy. À UNANIMIDADE, o Conselho votou com o relator. 3º
processo a ser julgado de número: 52596508 (Requer pagamento de função acumulada.) - Relatado
pela Dra. Flávia. Os Conselheiros acompanharam o voto do relator, indeferindo o pedido. O
Conselheiro Dr. Fábio se declarou suspeito por já ter exercido a função de coordenador, se abstendo
de votar. Também se absteve do voto o Conselheiro Dr. Severino, tendo em vista que atua na
coordenação do Núcleo de Infância e Juventude. Em sendo assim, o Excelentíssimo Defensor PúblicoGeral manifestou-se no sentido em que não existe oficialmente este Núcleo da infância e Juventude,
não havendo que se falar em coordenação de tal Núcleo. 4º processo a ser julgado de número:
52228720 (Licença da Dra. Tânia) – Relatado pelo Dr. Edilson. O relator do processo votou pelo
indeferimento do pedido. Dr. Eliezer votou pelo deferimento. Os demais Conselheiros acompanharam o
voto do relator. Resultado: indeferimento por maioria de votos. 5º processo a ser julgado de número:
52889572 (Distribuição Interna de Ofícios) - Relatado pelo Dr. Edilson. O relator indeferiu o pedido. A
Dra. Flávia acompanha o relator e complementa dizendo que a leitura deste processo deve passar por
uma avaliação estatística. À UNANIMIDADE, o Conselho votou com o relator. 6º processo a ser
julgado de número: 52768589 (Lista de antiguidade na Defensoria Pública e nível de carreira, relatado
pelo Dr. Fábio. O relator apresentou o voto acompanhado da C.I 026/2011 para juntar. Pela ordem
pediu a palavra o Dr. Guaracy, e requereu que o processo seja apreciado na reunião Extraordinária e
que seja a referida lista de antiguidade publicada e atualizada em 31 de abril de 2011, para
conhecimento geral. 13) Por último o Ilustre Presidente do Conselho fez o sorteio dos processos,
passando a distribuí-los por ordem alfabética, com o seguinte resultado: Processo de nº 52959112 –
Relator: Conselheiro Dr. Claudiner; Processo nº 52960773 – O Conselho deliberou a apensar ao
Processo de nº 52889297. Processo de nº 52960455 – Relator: Conselheiro Dr. Eliezer. 14) O
Conselho deliberou pela convocação de uma Sessão Extraordinária no dia 29/04/2011 às 09:00 horas,
com a seguinte ordem do dia: Lista de antiguidade e promoção. 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.
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