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A PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR, no uso de suas atribuições legais, 

faz saber que o Conselho Superior da Defensoria Pública aprovou a(s) seguinte(s) 

portaria:  

 
PORTARIA  CSDPES Nº.848, DE 25 DE AGOSTO DE 2017. 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, na forma da Lei Complementar 

Federal nº 80/94 e Lei Complementar Estadual nº 55/94; 

CONSIDERANDO os termos da Resolução CSDPES nº. 003/2014, que regulamenta as 

eleições diretas e indiretas na Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo; 

R E S O L V E: 
 

Art. 1º. Publicar o presente EDITAL para a formação da lista tríplice para o cargo de 

Corregedor-Geral da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. 

Art. 2º. O processo para a formação da lista tríplice para a escolha do Corregedor-Geral 

da Defensoria Pública Estadual observará as disposições deste Edital; e no que couber,  

Art. 3º. Poderá concorrer à eleição para formação da lista tríplice o Defensor Público 

que integrar o nível mais elevado da Carreira, conforme lista de antiguidade, 

observando-se o calendário estabelecido neste edital. 

Art. 4º. O requerimento de inscrição, dirigido à Comissão Eleitoral, será apresentado no 

protocolo geral da Defensoria Pública, das 09h00 do dia 31 de agosto de 2017 até às 

18h00 do dia 04 de setembro de 2017, e conterá: 

I - o nome completo do candidato; 

II - o número da matrícula de Defensor Público; 

III - a data de ingresso na carreira; 

IV - a lotação à época da inscrição. 

Art. 5º. Encerrado o período de inscrições, a Comissão Eleitoral, de 09 de setembro de 

2017 a 11 de setembro de 2017, julgará os pedidos formulados e fará publicar no Diário 

Oficial do Estado e no átrio da sede da Instituição a relação dos candidatos habilitados 

e inabilitados. 

Parágrafo único. No período compreendido entre 14 de setembro de 2017 a 16 de 

setembro de 2017, qualquer interessado poderá interpor recurso ao Conselho Superior 

da Defensoria Pública, que decidirá, em única instância. 

Art. 6º. O Conselho Superior homologará as candidaturas cujas inscrições tenham sido 

deferidas e, ato contínuo, procederá à votação para composição da lista tríplice para o 

cargo de Corregedor-Geral. 

Art. 7º. A sessão do Conselho Superior para a composição da lista tríplice será pública e 

a votação será secreta.  

Art. 8º. Cada membro do Conselho Superior votará em até 3 (três) candidatos, dentre 

aqueles cujas candidaturas tenham sido homologadas, assinalando o(s) nome(s) do(s) 

candidato(s) escolhido(s) na respectiva cédula. 

§1º. A cédula de votação conterá os nomes dos candidatos habilitados dispostos em 

ordem alfabética. 

§2º. O membro do Conselho Superior que se inscrever para concorrer ao cargo de 

Corregedor Geral fica impedido de participar da discussão e votação no processo de 

elaboração da lista tríplice de que cuida este edital. 
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§3º. As cédulas de votação deverão ser entregues, simultaneamente, ao Presidente do 

Conselho Superior para a leitura dos votos. 

Art. 9º. Serão considerados nulos os votos: 

I - cuja cédula contenha o registro de voto em mais de 03 (três) nomes; 

II – cujo nome não corresponda a nenhum registro de candidatura. 

III - cuja cédula não contenha a identificação do votante; 

Art. 10. Encerrada a votação, a Presidente do Conselho Superior procederá à contagem 

dos votos, declarando os nomes dos candidatos votados, e à proclamação dos 

Defensores Públicos que integrarão a lista tríplice, assim considerados os 03 (três) 

candidatos que obtiverem o maior número de votos válidos. 

§1º. Em caso de empate, proceder-se-á a nova votação, para a qual concorrerão apenas 

os candidatos que tenham obtido igual número de votos. 

§2º. Persistindo o empate, comporá a lista o Defensor Público mais antigo na carreira, 

conforme lista de antiguidade para fins de remoção. 

Art. 11. Proclamado o resultado, a Secretaria Executiva do Conselho Superior, 

encaminhará, de 21 de setembro de 2017 a 25 de setembro de 2017, a respectiva lista 

tríplice para a Defensora Pública-Geral. 

Art. 12. Os nomes dos 03 (três) candidatos mais votados figurarão na lista tríplice em 

ordem decrescente, segundo a quantidade de votos que receberem. 

Art. 13. A Defensora Pública-Geral nomeará o(a) Corregedor(a)-Geral, dentre os três 

candidatos mais votados, até 05 de outubro de 2017, cuja posse dar-se-á em 28 de 

dezembro de 2017. 

Art. 14. Não havendo três ou mais candidatos inscritos para o processo de escolha do 

cargo de Corregedor-Geral, proceder-se-á à votação dentre os inscritos, remetendo-se 

ao Defensor Público-Geral do Estado lista contendo o nome de todos os participantes 

do processo que receberem voto. 

Art. 15. A Comissão Eleitoral será composta pelos membros titulares Dr. Alexandre 

Pagani (Presidente), Dr. Alex Petti e Dra. Layra Casagrande, e pelos membros 

suplentes Dr. Giuliano Valls e Dra. Juliana Cardoso.  

Art. 16.  Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Superior da Defensoria 

Pública do Estado. 

Art. 17. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Vitória/ES, 25 de agosto de 2017. 

Sandra Mara Vianna Fraga 
Defensora Pública-Geral 

Presidente do CSDPES 
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