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

Aos 20 (vinte) dias do mês de julho de 2012, 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: VINÍCIUS CHAVES DE ARAÚJO (Subdefensor Público
Geral), FÁBIO RIBEIRO BITTENCOURT, EDILSON LOZER JUNIOR, RODRIGO BORGO FEITOSA,
SEVERINO RAMOS DA SILVA, LÍVIA SOUZA BITTENCOURT, CLAUDINER REZENDE SILVA,
RUBENS PEDREIRO LOPES, SÉRGIO FÁVERO, FLÁVIA BENEVIDES DE SOUZA COSTA e o
Presidente da ADEPES, Defensor Público ELISEU VICTOR SOUSA, conforme assinaturas em livro
próprio. Ausentes os Conselheiros GILMAR ALVES BATISTA (Defensor Público Geral), GUSTAVO
COSTA LOPES (Corregedor Geral), GERALDO ELIAS DE AZEVEDO, SAULO ALVIM COUTO, sendo
justificadas as ausências. O Subdefensor Público Geral, no exercício da Presidência, declarou ABERTA
a presente sessão às 10h00min. 1) De início, o Presidente do Conselho realizou a leitura da Ata do dia
29.06.2012, sendo realizadas algumas alterações e em seguida a aprovação. 2) A Conselheira Flávia
indagou o Presidente do Conselho a respeito dos processos de número 47808152 / 47907630 /
47808080, que em época foram distribuídos para o Conselheiro Geraldo Elias, argumentando que
gostaria que os autos fossem localizados para devolução ao Conselho Superior. 3) Seguindo a pauta, o
Presidente do Conselho realizou a leitura da decisão do processo de nº 58556370, decisão esta
proferida pelo Defensor Público Geral, Gilmar Alves Batista, porém o Conselho Superior discordou de
tal decisão. O Presidente do Conselho colocou em votação se o processo seria distribuído para
relatoria. A UNANIMIDADE, o CSDPES votou pela distribuição do processo na próxima sessão
ordinária. 4) O Conselho alterou a ordem da pauta, decidindo que o processo nº 54566096 (Minuta de
Resolução sobre o exercício do cargo de Defensor Público e dá outras providências) – Vista
Conselheiro Claudiner seria deliberado no final da pauta. 5) Processo para deliberação e votação,
processo nº 57789070 (Dispõe sobre a alteração da Resolução 008/11 – Interessado: Saulo Alvim
Couto) – Conselheiro Relator Sérgio. O relator proferiu a leitura do seu voto que foi no sentido de
aprovação de acordo com a proposta. O Presidente do Conselho pediu vista do processo para melhor
análise da matéria. 6) Processo para deliberação e votação, processo nº 56775016
(Dispõe sobre
as despesas relativas ao pagamento da anuidade para os Defensores Públicos inscritos na OAB) –
Conselheiro Relator Rubens. O Relator proferiu a leitura do seu voto que foi no sentido de rejeição da
proposta de Resolução. A UNANIMIDADE, todos acompanharam o Relator. 7) Processo para
deliberação e votação, processo nº 57213755 (Proposta de Plano Anual de atuação da Defensoria
Pública do Estado do Espírito Santo – Interessado: Gilmar Alves Batista) – Conselheiro Relator Edilson.
O Relator realizou a leitura do seu voto que foi no sentido de alteração no Plano Anual. O Conselheiro
Sérgio pediu vista dos autos. 8) Processo para deliberação e votação, processo nº 54566096 (Minuta
Rua Pedro Palácios, 60, 2º andar, Edifício João XXIII
Cidade Alta - CEP 29015-160 – Vitória/ES
Telefone: (27) 3322-4881/ 3222-1744 (Sede)
Site: www.defensoria.es.gov.br
E-mail: conselhosuperior@dp.es.gov.br

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO SUPERIOR
ATA DA SESSÃO DO DIA 29.06.2012

de Resolução sobre o exercício do cargo de Defensor Público e dá outras providências) – Vista
Conselheiro Claudiner. O Relator deixou a leitura do processo para a próxima sessão do Conselho
Superior. Em seguida, o Conselho Superior sugeriu que seja feita uma ampla divulgação da proposta
de Resolução sobre o exercício do cargo de Defensor Público para os Defensores, caso estes tenham
interesse, que apresentem sugestões, por email, direcionado para a Secretaria do Conselho Superior.
9) Em seguida, iniciou-se o expediente. 9.1) A Conselheira Flávia se despediu do Conselho Superior e
agradeceu a oportunidade de participação, ressaltando que através deste CSDPES a Defensoria
Pública evoluiu muito nos 02 (dois) anos que se passaram, desejando a todos os que ficam boa sorte.
Em seguida, parabenizou o Conselheiro Rubens por ter passado em um novo concurso e o desejou
sorte na nova caminhada. 9.2) Em sua fala, a Conselheira Lívia agradeceu no mesmo sentido que a
Conselheira Flávia, argumentando que foi uma honra participar do CSDPES. E aconselhou aos que
permanecerem como Conselheiros tenham uma consciência mais apurada, mais coletiva, voltada para
a Instituição, preocupando-se sempre em evoluir neste sentido. 9.3) O Conselheiro Claudiner
agradeceu a todos e pediu desculpas pelas eventuais falhas, argumentando ainda que o intuito é
sempre fazer o CSDPES crescer e isso deve ser preservado. 9.4) Por ordem, o Conselheiro Edilson
agradeceu a todos, argumentando que a tarefa não foi fácil, que deveriam ter feito mais, porém, talvez
por inexperiência, não foi possível. 9.5) Em sua fala, o Conselheiro Fábio agradeceu a todos pela
paciência. Parabenizou o Doutor Eliezer e o Doutor Rubens pela aprovação em um novo concurso
público e expôs que possui um sentimento de perda de mais dois colegas. Prestou ainda solidariedade
ao Corregedor Geral da Defensoria Pública, Gustavo Costa, pelo falecimento de seu pai. 9.6) O
Conselheiro Rubens primeiramente agradeceu a todos. Relatou ainda que, foi muito difícil para todos
iniciar este Colegiado, tendo em vista que todas as cadeiras foram renovadas e acredita que para
próxima composição será menos difícil, pois já terão uma referência. Pediu desculpas por eventuais
exageros, argumentando ainda que foi uma honra e uma grande satisfação estar com todos. E prestou
ainda solidariedade ao Corregedor Geral da Defensoria Pública, Gustavo Costa, pelo falecimento de
seu pai. 9.7) Em sua fala, o Conselheiro Rodrigo pediu desculpas pelo atraso e justificou dizendo que
estava em outro trabalho em prol da Instituição. Despediu-se deste mandato de Conselheiro, pedindo
desculpas pelos excessos, enfatizando que todos os seus atos foi pensando sempre no crescimento da
Defensoria Pública e pediu aos Defensores Públicos para que tentem sempre trabalhar em união e em
prol dos assistidos para que tenham sempre um atendimento adequado. 9.8) O Conselheiro Severino
agradeceu primeiramente a Deus, por ter participado deste Conselho Superior, prestou solidariedade
ao Doutor Gustavo pelo falecimento do seu pai, pedindo a Deus que conforte o seu coração.
Argumentou que esta triste pelas perdas dos colegas que passaram em outro concurso público e
finalizou agradecendo a todos pela confiança e ressaltou as palavras do Conselheiro Rodrigo Borgo
pedindo que os Defensores Públicos tenham união. 9.9) Em suas palavras o Conselheiro Sérgio Fávero
agradeceu a todos pelo pouco tempo que ficou no CSDPES. 9.9.1) O Presidente da ADEPES prestou
solidariedade ao Doutor Gustavo, desejando que se recupere logo. Agradeceu a todos os Conselheiros
e pediu desculpas a qualquer excesso, argumentando ainda que foi um aprendizado muito grande a
convivência com cada um. Agradeceu ainda as ultimas conquistas da Defensoria Pública, requerendo
cópia da remessa da Resolução que deliberou para dispensa de inscrição junto à OAB. Realizou a
divulgação do Congresso Nacional que ocorrerá no mês de agosto do corrente ano em Fortaleza,
pedindo para os colegas que tiverem interesse procurar no site da ANADEP. 9.9.2) O Presidente do
Conselho agradeceu a composição e que admira o CSPES, expondo ainda que, a Defensoria Pública
deu uma grande virada com a eleição em 2010. Manifestou o seu pesar com a saída do Doutor Eliezer
e do Doutor Rubens e registrou ainda os pesares pelo falecimento do pai do Doutor Gustavo. No mais,
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agradeceu a presença de todos e desejou boa sorte aos candidatos. 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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