
.O •.••..•••.• T.JIl DU .•.c •.•• o
••••..••••0 •••.•••••• TIÇ ••-

EGRÉGIO CONSElHO SUPERIOR DA DEfENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO EspíRITO SANTO

ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÃRIA DO DIA 26.02.2016 - BIÊNIO 2014/2016

ATA DA DÉCIMA SEXTASESSÃO PÚBLICA EXTRAORDINÁRIA DO EGRÉGIO

CONSELHO SUPERIORDA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO EspíRITO

SANTO

- BIÊNIO 2014/2016-

Aos 26 (vinte e seis)dias do mês de fevereiro de 2.016. reuniu-se o Egrégio
Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do EspíritoSanto, na
Sede da Defensoria Pública do Estado do Espirito Santo, onde se
encontravam presentes os Conselheiros:LEONARDO OGGIONI CAVALCANTI
DE MIRANDA (Presidente do Conselho Superior), PAULO ANTÔNIO COELHO
DOS SANTOS, GEANA CRUZ DE ASSIS SILVA, HELIO ANTUNES CARLOS, MAURO
FERREIRA, RAFAEL MIGUEL DELFINO, LEONARDO GOMES CARVALHO,
MARCELLO DE PAIVA MELLO, PEDRO PESSOATEMER, BRUNO DANORATO CRUZ,
e PHElIPE FRANÇA VIEIRA. Presentes,ainda, o Presidente da ADEPES,RENZO
GAMA, bem como o Defensor Público Vladimir PolízioJúnior, e a Advogada
DI'"lívia Borchardt Gonçalves, OAB/ESN°19583,conforme assinaturasem livro
próprio. Ausentes as Conselheiros LíVIA BITTENCOURT e RICARDO WILlIAN
PARTElI ROSA. De início, existindo quórum para tanto, o Presidente do
Conselho Superiordeclarou ABERTAa presente sessãoàs09h30min. 1)Passou-
se então à ordem da pauta. 1- Processo nO 59451785. Iniciando-se os
trabalhos, o Presidente do Conselho determinou que fosse cumprido o rito~
esclarecido em decisão do Conselho, na sessão extraordinária do Idia
11.12.2015.Assim sendo, aberta a sessão, foi concedida a palavra à
Conselheira relatora, Dr" Geana. para condução do ato. A relatora iniciou
informando ao interessado sobre o seu direito a permanecer em silêncio, '\
tendo o mesmo concordado em responder as perguntas. Nesse sentido,
assim se manifestou: que tem conhecimento das provas juntadas aos autos;
que não se recorda a data exata de sua posse, mas que sabe que foi no
final de 2010:que quando tomou possejá foi designado para a comarca de
Baixo Guandu: que atuou na referida comarca até o seu afastamento,
tendo atuado em outras comarcas apenas por extensão: que quando
chegou a comarca havia um Defensor atuando por extensão, que este
Defensor foi quem o apresentou as autoridades e a sala da Defensoria, que
funcionava dentro do Forum,com pouca estrutura: Que assimque chegou
conversou com todas as autoridades e após iniciou os atendimentos abrin o
mão de agendamento para atender todo que chegavam na Defenso la;,
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que após algum tempo conseguiu regularizaro atendimento aos assistidos;
que não conhecia ninguém no Estadoe vendo a pouca estruturaentrou em
contato com a Administração tendo recebido como respostaque "teria que
se virar"; que com essa resposta passoua buscar apoio para conseguir dar
andamento aos trabalhos; que conseguiu uma ajuda do Diretor do Fórum,
bem como da Prefeiturae da Câmara Municipal, mesmo semconvênio, que
disponibilizou servidores,mas passoua cobrar a realização de um convênio;
que avisou várias vezesao DefensorPúblico Geral que deveria ser realizado
um convênio com a Prefeitura;que o Prefeitoà época era o Sr.Lastenio;que
posteriormente o convênio com a Prefeiturafoi realizado; que tinha uma boa
relação com o Prefeito; que se não fossea ajuda do Prefeito a Defensoria
teria passado por mais dificuldades na cidade; que o único pedido feito pelo
Prefeito foi que a Defensoria sempre busca-se a conciliação antes da
propositura de qualquer ação contra a municipalidade; que alguns meses
após receber a ajuda da Prefeitura foi proposta uma ACP em face do
município e mesmo assimcontinuou recebendo ajuda da municipalidade;
que antes de propor uma ação sempre ligava ou ia a Prefeitura para tentar
uma solução; que essas tratativas não foram formalizadas; que após a
eleição de um novo DefensorPúblico Geral em 2011, passou a informar ao
mesmo todos os atos praticados em Baixo Guandu, de forma verbal; que
depois da eleição municipal, com a eleição do candidato que faZia)
oposição ao Prefeito, a relação com o Sr.Lasteniocomeçou a mudar; q0e
se recusou a fazer campanha para qualquer candidato; que por não fa~er
campanha passou a ser visto como opositor; que após a recusa em
conceder apoio ao candidato do Prefeitonão conseguiu mais contato com -\
o Sr. Lastenio; que dois fatos ocorreram e dificultaram a relação da
Defensoria com a Prefeiturae com a Câmara; Primeiroa Defensoria passou
a apurar informações sobre servidores"fantasmas", não tendo sido proposta
nenhuma ação, embora houvesse fortes indícios, testemunhas e
documentos, pois o Defensor Público Geral à época sugeriu que a mesma
fosseproposta apenas no ano seguinte, tendo em vista que o declarante já
havia sofrido ameaças no município e o DPG criaria um núcleo
especializado para tratar esses tipos de ações; que não houve
instrumentalização das apurações sobre os funcionários fantasmas, no
entanto, tais documentos foram entregues pessoalmente ao Dr.Gilmar; que
as ameaças contra a sua pessoase iniciou em março de 2012, após receber
as denúncias sobre os servidoresfantasmas; que as referidas ameaças foram
comunicadas pessoalmente à Administração; que as ameaças eram de
morte, inclusive feitas contra a sua filha; que após as ameaças eio
pessoalmente con~.:r~m o Dr.Gilmar; que não comunicou as ame (as
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por oficio; que o DPG perguntou se o declarante tinha interesse em sair da
comarca e o mesmo respondeu que não; que o DPG pediu que não fosse
divulgada t6al situação pois seria uma propaganda negativa para a
Defensoria, não iria solucionar o problema e ainda dificultaria a implantação
do núcleo especializado da defensoria; que o Corregedor à época, Dr.
Gustavo, estava presente nessa reunião e sugeriu que o declarante saísseda
comarca de baixo Guandu; que participava de um programa de rádio em
Baixo Guandu e que sería realizado também em Afonso Claudio; que após
alguns meses que estava na comarca foi convidado a ir na rádio esclarecer
os trabalhos da Defensoria; que nessa vez foi sem comunicar à
Administração; que após alguns meses dessa entrevista, a rádio comunitária
de Baixo Guandu ofereceu para o declarante a oportunidade de participar
regularmente da programação da rádio; que após algumas semanas veio
pessoalmente na Administração pedir ao DPG autorização para participar
do referido programa na rádio, o que foi deferido, tendo inclusive o DPG
comparecido a um desses programas na rádio; que falava sobre a atuação
da Defensoria, inclusive sobre as ações coletivas propostas na comarca; que
chegava a ler trechos da ação no referido programa, inclusive as sentenças;
que nunca falou deliberadamente contra o Prefeito, apenas quando
mencionava sobre um determinado processo fazia menção ao mesmo; que
em decorrência dessa participação do declarante na rádio o prefeito
propôs uma representação em face do declarante na Corregedoria da
Defensoria; que naquela oportunidade o Corregedor chegou a comentar
da representação com o declarante, pedindo ao mesmo para tomar
cuidado com o que falava na rádio, tendo participado dessa conversa o Dr.
Humberto e outras pessoas; que antes de entrar com a representação o
Prefeito chamou o declarante, para uma conversa, em um posto de
combustível, comunicando que estava ingressando com a referida
representação; que este posto de combustível era de propriedade do Sr.
João Valera; que em nenhum momento a municipalidade deixou de
fornecer material para a Defensoria; que no mês de outubro de 2012 o
prefeito Sr. Lastênio atacou o declarante durante um programa de rádio,
dizendo que o declarante não tinha moral, que era um "Defensorzinho"
fugido do Acre e que havia pedido um emprego na Prefeitura para a sua
namorada e que a mesma estaria sendo demitida naquele momento; que
foram vários minutos de ofensa contra o declarante; que a ida do Prefeito à
rádio para desferir as referidas ofensas foi decorrente da atuação da
Defensoria na comarca de Baixo Guandu, qual seja, passada as eleições
vários servidores foram dispensados e buscaram o MP, que disse que não
haveria possibilidade de nenhuma ação, assi ,os servidores procuraram
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Defensoria, tendo o declarante procurado a Prefeitura buscando uma
solução; que a Defensoria propôs uma ação de reintegração desses
servidores tendo em vista que não houve solução extrajudicial; que o
declarante comentou sobre essaação no programa da rádio, contrariando
uma orientação do DPGno sentido de não propor a referida ação; que a
orientação recebida pelo DPG era para que o declarante mudasse seu
posicionamento sobre a reintegração dos servidores, seguindo o
posicionamento adotado pelo MinistérioPúblico,de que não havia direito a
sertutelado; que o DPGalertou o declarante que poderia ter problemas que
poderiam ser evitados tendo em vistaque o Sr.Lastêniojá estaria no fim de
seu mandato; que na ocasião chegou a comentar trechos, salvo engano,
da liminar onde falava que os servidores teriam sido dispensados por
retaliação política; que o maior empregador no município é a própria
Prefeitura;que as falas do Prefeitona rádio não eram verdadeiras; que após
os ataques sofridoso declarante veio até Vitória conversarcom o DPGsobre
os ataques sofridos, tendo entregue ao mesmo uma cópia da midia das
declarações do Prefeito;que afirmou ao DPGque iria entrar com uma ação
contra o Prefeito; que o DPGpediu calma e disseque um processojudicial
não iria ajudar, tendo ligado naquele para o Deputado Estadual Dary
Pagung para tentar procurar uma solução para o problema; que o
Deputado não pode conversar com o DPGnaquele momento; que o DP
insistiupara que o declarante aguarda-se mais um tempo para propor a
ação; que o declarante não acionou a comissãode prerrogativas sobre os
referidos fatos; que acatou a orientação do DPGe não entrou com umà
ação naquele momento; que após alguns dias, foi chamado pelo Sr.João "\
Valeiro, a fim de que fosseao seu posto de combustível; que ao chegar ao
referido posto estavam presenteso Sr.João Valeiro e o Prefeito,Sr.Lastênio;
que conversaram os três, tendo o Prefeito reiterado que não tinha nada
contra o declarante, mas pediu que o mesmo não entrassecom nenhuma -
ação contra a sua pessoa, dizendo ainda que estava de cabeça quente
quando deu as referidas declarações na rádio; que nesse momento o
Prefeito ofereceu determinada quantia em dinheiro para que aquilo que
tinha acontecido na rádio fosseesquecido e que ainda iria se retratar no
programa de rádio; que o valor oferecido foi de R$50.000,00(cinquenta mil

flk:iireaisJ;que o referido pagamento seria realizado através de depósito na
~ conta do declarante; que passouo número da sua conta para o PrefeitoeIf ue o combinado foi que o Prefeito depositaria o referido valor na conta
'1 bancária, bem como se retrataria na rádio; que deram as mãos e lodos
1 foram embora; que este acordo nunca chegou a ser formalizado; que no
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que veio à Vitória para tazer tal comunicação pessoalmente ao DPG;que
ao sair do posto de combustível após ao acordo o declarante se dirigiu a
Defensoria onde comunicou aos estagiários e servidores sobre o referido
acordo, tendo ainda ligado para o gabinete do DPGperguntando se o Dr.
Gilmar poderia atender o declarante naquele dia o que foi autorizado; que
disse ao DPG por telefone que tinha uma boa noticia para dar; que
chegando ao gabinete do DPGpareceu ao declarante que o Dr.Gilmar já
tinha ciência do acordo pois perguntou ao declarante se o acordo tinha
dado certo antes mesmodo declarante contar sobreo ocorrido, bem como
o Dr. Gustavo, que entrou na sala do Dr. Gilmar, comentou que "Defensor
Público em estágio probatório, quando fizesseacordo com o Prefeito tinha
que pagar um jantar para o gabinete e para o Corregedor", issoem tom de
brincadeira, mas antes mesmo do declarante contar que tinha realizado o
acordo, e por isso o mesmo teve a impressão de que os dois já tinham
ciência dos fatos antes mesmodo declarante dar a notícia; que não pensou
como justificariaa origem dos valoresem suadeclaração de renda por não
ter formalizado um acordo; que tais valores nunca foram depositados em
sua conta bancária; que como o Prefeito ainda não tinha se retratado o
declarante não cobrou o depósito dos valoresacordados; que no dia 30 de
novembro de 2012,o declarante estava em Colatina e recebeu ligação do
Sr.Lastêniopedindo para conversar com o declarante pessoalmente; que o
declarante respondeu que sim,mas que se encontrava em Colatina; que~
Sr. Lastênio então disse que iria encontra-lo naquele municipio; que ~~ )
chegar em Colatina o Sr. Lastênio voltou a ligar para o declarante
informando que o esperava na praça em frente ao local em que o
declarante se encontrava; que o declarante estava na escola de idiomas
CNA; que o declarante desceu para falar com o Sr, Lastênio; que o Sr.
Lastênioencontrava-se dentro de um veículo, tendo o declarante entrado
no mesmo; que não se lembra se o veículo era da Prefeitura; que foi a
segunda vez que o Prefeitoo chamou para conversar dentro do seu veículo;
que ao entrar no veículo o Sr.Lastêníodisseque queria começar a iniciar o
pagamento do acordo anteriormente realizado e para issolhe entregou a
quantia de R$ 10.000,00(dez mil reais) em espécie; que em nenhum
momento o declarante se comprometeu com o prefeito a desistirde ações
já protocoladas pela DefensoriaPública;que reafirma que o referido acordo
dizia somente respeito a ação de indenização por danos morais e eventual
representação criminal que o declarante podería propor em razão de sua
honra; que não refutou o pagamento em espécie pois não vislumbrou
nenhuma irregularidade no acordo outrora realizado, já que o mesma 'á
havía sido noticiado ao chefe da instítuição, bem como as pessoasq e

~ ~
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trabalhavam no núcleo da Defensoriaem BaixoGuandu: que maisouviu do
que falou durante a conversa dentro do veículo; que em nenhum momento
houve exigência de qualquer vantagem indevida; que após sair do veiculo
com o dinheiro o declarante foi abordado por policiais do serviço reservado
da Polícia Militar que o acompanharam até uma agência bancária e
informaram que o declarante teria que ir até a Delegacia para esclarecer
aquela situação; que foi ouvido na Delegacia local, tendo de imediato
mencionado sobre os termosdo acordo extrajudicial com o Sr.Lastênio,bem
como quem estaria presente no momento de sua realização; que foi o
próprio declarante que ligou para o Dr.Gilmar e o informou sobreo ocorrido:
que o Dr. Gilmar estava presente quando prestou as declarações na
Delegacia, inclusive tendo acompanhado a sua oitiva; que não mencionou
sobre o conhecimento do DPGacerca do acordo a pedido do próprio Dr.
Gilmar, uma vez que naquele momento estava na condição de Defensor
Público Geral e se fossearrolado como testemunha não poderia participar
da oitiva no flagrante, tendo tal conversa sido presenciada por outros
Defensores,entre eles o Dr. Raphael Rangel e Dr. Enock; que também não
mencionou que o DPG tinha conhecimento do acordo uma vez que seu
estado emocional prejudicou o seu raciocinio naquele momento; que o Dr.
Gilmar ainda teria orientado o declarante a não entrar em muitos detalhes,
sendo objetivo em seu depoimento na delegacia; que o Dr. Gilmar ainda
não foi ouvido em nenhum momento sobre os fatos; que mesmo diante da
negativa do Dr. Gilmar em prestar depoimento nos autos, a sua defesa
julgou inconveniente arrolar em substituição os Defensores acima
mencionados (Raphael e Enock).tendo em vista que seusdepoimentos não
teriam o mesmo peso probatório; que a única testemunha presencial do
acordo realizado no posto de combustível entre o prefeito e o declarante foi
o Sr.João Valero: que ao ser indagado porque o depoimento do Sr.João
Valera na ação de improbidade teria sido vacilante o declarante disse
acreditar ser pelo fato de que o mesmo é uma pessoa simples e idosa e
estava irritado em ter que ir ao Fórume aguardar bastante tempo para ser
ouvido; que não se recorda se tinha conhecimento da necessidade de
apresentar relatórios; que se recorda apenas que fazia o que os demais
Defensoresfaziam; que apresentava os relatórios no prazo adequado; que
foi afastado em dezembro de 2012e que em março de 2013recebeu uma
determinação para apresentar vários documentos referentes a 2012; que
sobre o questionamento sobre o atraso nos relatóriosafirma que enviava os
relatórios mensalmente, embora não constassenos mesmostodas as peças
processuaiselaboradas, isto porque o núcleo não possuiainsumossuficient s
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e lhe foi informado que o limite do prazo já estava vencendo. Poresta razão,
teve que enviar os referidos relatórios cujas fotos encontram-se às fls. 104v,
da forma que conseguiu, tendo em vistao tempo exíguo de que dispõspara
tanto; que sobre as diáriasque foram pagas e não devidamente justificadas,
como constam dos documentos de fls. 114,116e 118do apenso tombado
sob a averiguação 091/12, tem a esclarecer que todas as prestações de
contas referentes as diárias recebidas eram feitas como de costume, não
sabendo informar porque as prestações apresentadas não foram suficientes,
uma vez que reafirma que juntou os comprovantes devidos; que esclarece
que só poderia ser feito um pedido de diária se a anterior tivesse sido
devidamente comprovada; que se algum comprovante não foi juntado foi
por extravio; que ocasionalmente era designado para realizar júrisque não
se realizavam e por estarem fechados os referidos cartórios as certidões que
atestavam os fatos eram posteriormente remetidos pela secretaria do Fórum
para a Coordenação Penal; que entende que as agressõesproferidas pelo
então Prefeito na rádio não foram só contra a sua pessoa, mas também
contra a Instituição pois foram em decorrência de sua atuação como
Defensor Público; que por esseentendimento veio conversar pessoalmente
com o Dr. Gilmar para contar o ocorrido; que enquanto Defensor Público
não tomou nenhuma providência para salvaguardar a imagem da
Instituição que também foi maculada no programa de rádio pelo prefeito;
que questionado sobre o porque não teria formalizado um acordo com0n
prefeito respondeu que devido as circunstâncias em que se encontrava, q
ameaças que sofreu, e da confiança que depositou no Sr.Lastêniode q~e
não o queria mal, bem assimque em sua concepção quem necessitariade
um termo provando um acordo seria o próprio prefeito, como garantia de~ \
que não seriam propostas as ações pessoais baseadas na entrevista da "\
rádio, não se preocupou em formalizar tal acordo; que em nenhum
momento imaginou que essefato poderia ocasionar prejuízo a imagem da
Instituição; que se arrepende de não ter formalizado o acordo e que em
decorrência dos fatos suavida está paralisada há trêsanos. Sessão suspensa
para almoço às 13h. Sessão retomada às 14h. Dando continuidade aos
trabalhos, encerradas as perguntas da Relatora, foi aberta a palavra aos
demais Conselheiros para perguntas. Em respostas às perguntas do
Conselheiro Bruno, o declarante respondeu: que ratifica que conversou sobre
o acordo com o Dr,Gilmar; que o mesmo tinha ciência de toda a situação;
que lida a transcrição constante as fls. 129v,da averiguação nO091/12, no
sentido de que a sociedade e a Administração Superior da Instituição só
tomaram conhecimento das tratativas entre o ex-prefeito e o declarante,
envolvendo elevada quantia em dinheiro, após a sua prisão,afirmou que ai

;1 1



-O .••M.••H" •.•• aO "'(: ••• 0
"L.NO .•. ..oU.T'Ç .•.R

EGRÉGIO CONSElHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO EsplRITO SANTO

ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 26.02.20 J 6 - BIÊNIO 2014/2016

informação não é verdadeira, pois tanto o Dr. Gilmar, como os demais
colaboradores do Núcleo da Defensoriaem BaixoGuandu e a sociedade
local, tiveram conhecimento do acordo antes da prisão em flagrante; que
quando comunicou ao Dr. Gilmar sobre a realização do acordo o mesmo
afirmou que foi a melhor coisa a ser feita sobre o assunto. Em respostasàs
perguntas do Conselheiro Paulo Antônio, o declarante respondeu: que
quanto ao valor de R$ 50,000,00referente ao acordo tal montante foi
negociado no encontro realizado no Postode Combustível,a partir de uma
proposta do próprio Sr.Lastênio;Emrespostasàs perguntas do Conselheiro
LuizCesar, o declarante respondeu: que não deixou a comarca de Baixo
Guandu mesmo com as ameaças pois tinha a promessa do DPG de que
assim que fosse montado o núcleo especializado, o declarante seria
designado para trabalhar no mesmo de forma imediata, issoainda no inicio
de 2013,bem como ainda tinha um trabalho a finalizarno referido município;
que não viu qualquer problema em encontrar com o prefeito no posto de
combustível. pois foi convidado pelo proprietário para passar lá para
conversar e que lá encontrou o prefeito que era amigo do proprietário; que
não foi avisado de que o prefeito estaria no posto de combustivel; que
conhecía o proprietário do posto da própria atuação na cídade, que o
mesmo era um empresário antigo na cidade. Emrespostasàs perguntas do
Conselheiro Pedro, o declarante respondeu: que nas ações de
medicamento propostas em Baixo Guandu sempre colocava apenas o
Estadono polo passivoda demanda; que quando veio a sede administrativa
da Defensoria para comunicar a celebração do acordo ao Dr. Gilmar o
declarante veio em carro próprio; que a outra ocasião em que entrou no
carro do prefeito para conversar foi sobre o convênio entre a Defensoriae o
Município, pois o prefeito tinha algumas dúvidas; que era um costume da
cídade essastratativas informaise que não viu nenhum problema nisso;que
já viu o prefeito no bar tomando cerveja; que os vereadores iam a sua casa
à noite para procura-lo; que issodemonstra a informalidade que ocorre no
interior; que no dia em que ocorreu o supostoflagrante estava chovendo na
cidade de Colatina; que osmesmospromotores que entraram com a ação
de improbidade foram os que entraram com a ação penal; que os
promotores posteriormente sedeclararam suspeitosnosdois processostendo
em vista a ação de suspeição proposta pelo declarante; que os motivos
apresentados pelo declarante para a suspeição dos promotores não foram
investigados; que não tem conhecimento se os referidos promotores já

Q entraram com alguma ação em face do município de BaixoGuandu; que os
I servidores temporários demitidos antecipadamente, antes de procurar a
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não havia nenhuma ação a ser proposta. Em respostas às perguntas do
Conselheiro Mauro, o declarante respondeu: que quando chegou na
comarca de BaixoGuandu não havia qualquer placa informando o horário
que o Defensoratendia, mas ratifica que passoua atender tantos quantos lá
compareciam. independente de agendamento, e que com tal medida
conseguiu eliminar a lista de espera que havia; que sofreu as seguintes
ameaças, trote telefônicos falando besteiras,os quatro pneus do seu carro
foram rasgados, que foi encontrado um cão enrolado em um lençol em
frente ao portão de sua casa, deixando o mesmo preocupado pois possui
oito cães em sua residência e todos sabem que gosta muito de cães, e por
fim receber cartas anônimas com ameaças, bem como ameaças a uma
filha que reside em São Paulo. Em respostasàs perguntas do Conselheiro
Rafael. o declarante respondeu: que nos dias dos fatos estava em Colatina
para ir na escola de línguasCNA onde fazia aula particular de inglês; que
não chegou a ir na Defensoriade Colatina nessedia; que não sabia que iria
receber o dinheiro naquele dia e por isso não pediu a ninguém para
presenciar os fatos; que não teve nenhum problema com o Dr.Gilmar após
a sua prisão,mas que também não conseguiu mais falar com ele após esse
dia; que tentou ligar váriasvezespara o Dr.Gilmar após o ocorrido, mas não
conseguiu mais contato pois o mesmo não atendia as suas ligações; que
não sabe dizer o porquê da mudança de comportamento do Dr. Gilmar
com o declarante; que ficou surpresocom a negativa do Dr.Gilmar em sfr:J
ouvido sobre os fatos fendo em vista que sempre teve ciência de todo~
ocorrido pessoalmente pelo declarante, da mesma forma o Dr. Humberto,
que também tinha ciência dos problemas; que sempre teve estreita relação """ i
profissionalcom o Dr.Gilmar, a ponto do mesmo comparecer para ministrar '\
uma palestra em 2011 na faculdade em que o declarante lecionava.
juntamente com este; que teve vários problemas com os Promotores que
entraram com a ação de improbidade e penal e por issomesmo os dois se
declararam suspeitos, problemas esses que constam da exceção de
suspeição;que sabe que o promotor Dr. JoséEugênio tem relação próxima
com o prefeito e que o promotor Dr. Jonacy também tinha uma relação
próxima com o prefeifo; que apesar de haver restriçõesno número de dias~
possíveisde os Defensoresrealizaremextensões,o declarante era autorizado
pelo próprio DPGa ficar maisde dois dias na comarca em que realizava sua
extensão, qual seja, a comarca de Afonso Claudio; que por várias vezes
ficou na comarca de Afonso Claudio por quatro ou cinco dias com
autorização do DPG, tendo em vista as ameaças que vinha recebendo,
mesmo a contragosto do Sub-Defensorà época; que já chegou a receber
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Defensores faziam para requerer o pagamenfo das referidas diárias: que
nunca teve problemas com essespedidos de diárias: que por issoatendia
aos finais em semana em Baixo Guandu, tendo em vista que ficava fora
durante a semana: que retornava nos finaisde semana para BaixoGuandu
pois tinha oito cães em casa. Não havendo mais perguntas, foi indagado ao
declarante se deseja relatar mais algum fato que entenda relevante, tendo o
mesmo afirmado: que durante o período em que atuou em Afonso Cláudio,
propôs algumas ações civis públicas, e iniciou apuração de fatos
envolvendo mau uso de dinheiro público no hospital munícipal: que mesmo
sem a devida estrutura, colheu depoimentos, juntou documentos, indo
diretamente à residência de diversaspessoasda cidade, que comprovava
indícias fortesde procedimentos cobrados e não realizados,de médicos que
recebiam e não trabalhavam, etc, envolvendo políticos municipais e
estaduais: que essas informações coletadas eram repassadas
tempestivamente ao Dr. Gilmar; que o declarante manteve alguns desses
documentos escaneados no computador do núcleo da Defensoriade Baixo
Guandú, e não foram entregues diretamente ao Dr.Gilmar, foram alocados
em caixa dos arquivos do núcleo de BaixoGuandú; que o declarante não
propôs nenhuma ação civil pública sobre o nosocômio, por determinação
expressa do Dr. Gilmar, aguardando a estruturação do núcleo, que seria
incumbido dessasatividades; que em BaixoGuandú também foram colhidas
informações e documentos relacionados à existência de funcionários que
recebiam remuneração pública, mas que não trabalhavam, também
disponibilizadosao Dr.Gilmar, e igualmente aguardando a estruturação do
núcleo que seriaestruturado em 2013;que essesdocumentos também foram
guardados em caixa no arquivo do núcleo de BaixoGuandú; que sobre a
participação no rádio, foi incentivado o declarante diretamente pelo Dr.
Gilmar; que a participação de Defensoresem programas de rádio. sobre
tudo no interior, teria o objetivo de angariar apoio da população: que o Dr.
Gilmar, expressamente salientou esseobjetivo no núcleo de BaixoGuandú.
na presença dos servidores municipais e dos colaboradores que lá
prestavam serviço: que o Dr. Gilmar, e vários outros colegas da Instituição,
sempre tiveram conhecimento da participação do declarante em
programas na rádio comunitária de Baixo Guandú. Encerrada a oitiva, foi
questionada a defesa sobre o interesse em demais diligências, tendo esta
requerido a oitiva de todas as testemunhas referidas no depoimento do
declarante nesta sessão, sendo estas testemunhas os colaboradores que
atuavam na Defensoria da Comarca de Baixo Guandú, no ano de 2012.
Quanto à oitiva do Defensor Público Geral à época, Dr. Gilmar Alves Batist e
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reiteração porque anteriormente já foram por diversas vezes arrolados como
testemunhas imprescindíveis, e ainda assim a inquirição foi rejeitada,
primeiramente pela formação anterior deste Egrégio Conselho Superior, e
recentemente com sua atual formação. Não há que se falar, assim na
presença de qualquer justificativa que viabilize a reiteração de um pedido
oportunamente formulado e que por diversas vezes foi rejeitado, inexistindo
qualquer fato novo que o justifique. Aberta a palavra à relatora, esta disse:
"Indefiro o pedido formulado no sentido do oitiva dos colabores do
Defensoria Público no núcleo de Baixo Guandú, tendo em visto que sequer
são testemunhas referidas nos autos, o não ser no depoimento do próprio
interessado, no presente data. Como bem afirmou o defeso nesta
oportunidade, o prazo paro apresentação do rol de testemunhas já muito
precluiu. Em relação à oitiva do Dr. Gilmar, este sim arrolado desde o início
do processo, julgo pertinente, haja visto que no documento de fls. 315, em
nenhum momento, aquele Defensor negou-se o dar o seu depoimento,
somente tendo dito que tinha conhecimento dos fotos, em razão do cargo
de Defensor Público Geral. sendo que é justamente este fato, qual seja, o
conhecimento através do cargo outrora ocupado, que traz relevância à suo
oitiva, mormente diante do depoimento do interessado colhido no presente
doto. Bem assim, é importante esclarecer que para a própria defesa, o
testemunho que tem valor probatório é o do Dr. Gilmar, haja vista que
quando questionado acerca do não substituição do Dr, Gilmar pelos
colegas Raphael Rangel e Enock, o próprio interessado julgou a sUbstituiÇãO~
imprópria e inconveniente paro a sua defesa, fazendo referência, inclusive, q'

valor probatório. Diante destes fotos, antes de abertura de prazo pard\
alegações finais, esta relatora baixo em diligência paro o oitiva do Defensor
Público Dr. Gilmar como testemunho neste processo." Os demais \
Conselheiros, à unanimidade, acompanharam o voto da relatora. O '\
Presidente do Conselho não participou da votação tendo em vista
exercício do cargo de Defensor Público Geral. Em virtude da presença
interessado, e de sua Advogada no ato, saem os mesmos devidame e
intimados da oitiva previamente designada para o dia 10.03.2016 às 09h o
Núcleo do Tribunal de Justiça, no Ed.'Enseada Tower, localizado na Av. João
Batista Parra, n0673,Praia do Suá, Vitória/ES. Nado mais havendo o tratar, foi
determinado o encerramento do presente sessão e do presente termo, que
segue assinado por todos presentes às 13h. Eu, ELLENCARDOSO FARIA,
Secretário Executivo do Conselho Superior, digitei.
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