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ATA DA PRIMEIRASESSÃOPÚBLICAORDINÁRIA DO EGRÉGIOCONSELHOSUPERIOR

DA DEFENSORIAPÚBLICADO ESTADODO EspíRITOSANTO

- BIÊNIO2016/2018-

Aos 7 (sete) dias do mês de outubro de 2.016, reuniu-se o Egrégio Conselho
Superior da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, na Sede da Defensoria
Pública do Estado do Espírito Santo, onde se encontravam presentes os
Conselheiros: LEONARDO OGGIONI CAVALCANTI DE MIRANDA, LíVIA SOUZA
BITIENCOURT, RODRIGO BORGO FEITOSA,RAFAELMIGUEL DELFINO,PEDROPESSOA
TEMER, SAULO ALVIM COUTO e LEONARDO GOMES CARVALHO, conforme
assinaturas em livro próprio. Presentes, ainda, o Presidente da ADEPES PEDRO
PAULO LEITÃO DE SOUZA COELHO, bem como o Defensor Público Alex Pretti.
Ausentes, justificadamente, os Conselheiros PHELlPE FRANÇA VIEIRA e HELIO
ANTUNESCARLOS, ambos por gozo de férias. De início, existindo quórum para
tanto, a Presidente do Conselho Superior declarou ABERTAa presente sessão às
09h20min. Inícialmente, o Presidente do Conselho realizou a leitura da ata da
sessão extraordinária do dia 26.09.2016, que foi devidamente aprovada, à
unanimidade, pelos demais Conselheiros. 1) Assim, passou-se à DISTRIBUICÃO dos
processos para relatoria, por ordem alfabética. 1.1) Processo na. 75781123/2016,
(Conselheiro proponente: Defensor Público-Geral; Assunto: Projeto de Resolução
que institui e estabelece o Regimento Interno da Ouvidora da DPES). Distribuído
para a Conselheira Lívia Bittencourt. 1.2) Processo nO.75781484/2016, (Conselheiro
proponente: Defensor Público-Gerai: Assunto: Projeto de Resolução que institui e
estabelece a forma de eleição do Ouvidor-Geral da DPES). Distribuído para o
Conselheiro Pedro Temer. 2)Dando continuidade aos trabalhos, passou-se à
deliberacão e votacão dos processos. 2.1) Processo n° 70102317/2015: a relatora
procedeu a leituro de seu voto, que se encontra acostado aos autos. Após breve
debate, os Conselheiros Saulo Alvim e Pedro Temer, pediram vista dos autos na
forma do 330, do ar!. 41. O Conselho ainda deliberou, à unanimidade, para que
seja digitalizado o processo e remetido a todos os Conselheiros. 2.2) Processo n°
67790127/2014: Após a leitura do voto pelo relator, o Presidente do Cansei h
requereu vista dos autos. O Conselho ainda deliberou, à unanimidade, para q e
seja digitalizado o processo e remetido a todos os Conselheiros. 2.3) Processo n°
.72422157/2015 e Processo n° 75172615/2016 (distribuídos por conexão): A relatora
procedeu a leitura de seu voto, tendo posteriormente o Conselheir ulo Alvim
r quen o vista dos autos. O Conselho ainda deliberou, . idade para que
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seja digitalizado o processo e remetido a todos os Conselheiros.3) Expedientes:
3.1) Assunto:Requerimento de paqamento de gratificacão: Autor/Interessado: Dr.
Saulo Alvim Couto + 3.10) Assunto: Documento referente ao procedimento do
Juizado Especial Cível n°. 0009279-89.2016.8.08.0021:Autor/Interessado: Dr. Saulo
Alvim Couto: À unanimidade, o Conselho decidiu pela distribuição dos dois
expedientes, sendo distribuídos ao Conselheiro Phelipe França Vieira.
3.2) Assunto: Relatório Geral de Atividades Desenvolvidas pelo Núcleo de Defesa
Agrária e Moradia: Autor/Interessado: NUDAM: O Conselho deliberou pela
digitalização e envio do reiotório a todos os Conselheiros, bem como pela
juntada do mesmo à ata que é disponibilizada no site institucional. 3.3) Assunto:
Requerimento - Àudios das sessõesCSDP/2016:Autor/Interessado: Dr. Gustavo
Costa Lopes: O Conselho, à unanimidade, deliberou pela disponibilidade dos
referidos áudios das sessões, ficando determinado que o possível custo do
fornecimento de cópias será arcado pelo requerente.
3.4 ) Assunto: Cópia do ProcessoNúmero 69910944:Autor: Pedro Paulo Leitão: O
interessado pediu a desistência do seu requerimento, tendo o Conselho
deliberado pelo arquivamento do referido expediente. 3.5) Assunto: Ofício -
Publicidade de propostas de Resolucão CSDPES:Autor/Interessado: Dr. Gustavo
Costa Lopes: O Presidente do Conselho informou que o requerimento postulado
no referido expediente já será cumprido pela Secretaria do Conselho a partir da
próxima sessão, tendo o Conselho deliberado pelo arquivamento do referido
expediente. A referida medida também constará em proposta de alteração do
Regimento Interno, que será feita pelo Conselheiro Pedro. 3.6) Assunto:
Expediente Diverso EXP09812016: Autor/Interessado: Corregedoria-Geral: Tendo
em vista a existência de dúvida quanto ao procedimento referente ao registro
dos elogios, o Conselho deliberou pela manutenção do expediente em pauta,
afim de que a secretaria do Conselho diligencie sobre a matéria que já foi
anteriormente tratada, evitando-se divergência nas decisões, tendo em vista
ainda que não há urgência na matéria. 3.7) Assunto: Oficio da Subdefensoria-
Gerai. encaminhando requerimento sobre o pedido de nulidade da Resolucão
n°. 00712009:Autor/Interessado: Dra. PriscilaLibório Barbosa Alonso: O Conselho
teve ciência do referido expediente, entretanto, tendo em vista que a alteração
da Resolução só pode ocorrer através de uma proposta de Resolução, de
legitimidade exclusiva dos Conselheiros,determinou o arquivamento do mesmo.
Outrossim,a Conselheira Livia informou que já está elaborando uma proposta de
Resolu'çãosobre a matéria. 3.8 Assunto:Ofício ara " 'a da a ão 'udicial nO.
0000220-94.2016.8.08.9101'Autor Interessado: Procu adoria eral do Esta . O
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Conselho teve clencia do Referido oficio, determinando o arquivamento do
mesmo. 3.9) Assunto:ProcessonO67929613(Designação de Defensor Público para
auxilio na elaboração de relatório); Autor/Interessado: Dr. Paulo Antônio Coelho
dos Santos: Após ciência do Conselho, o mesmo deliberou pelo arquivamento
dos autos. 3.11) Assunto: Expedientes n°. 097/16, 111/16, 116/16, 117116 e 118/16,
encaminhados pela Corregedoria-Geral acerca do acesso a procedimentos
disciplinares acobertados pelo sigilo em detrimento do regimento interno:
Autor/Interessado: Dr.Gustavo Costa Lopes:Após a leitura do referido expediente
e explicações da Douta Corregedora-Geral, passou-seà deliberação do mesmo.
O Conselheiro Rafael votou no sentido de não conhecimento do expediente, por
não se tratar a sua análise de atribuição do Conselho, a não ser, eventualmente,
enquanto órgão recursal da instituição. A análise prematura de tais processos
pode implicar, inclusive, em supressãode instância. Não é o caso de aplicaçâo
do arl. 50 do R.I.,pois nâo se trata de matéria sobre a qual o colegiado deva
deliberar imediatamente. O Conselho, à unanimidade, acompanhou o voto do
Conselheiro Rafael.
3.12) Assunto: Expedientes nO. 109/16, 110/16 e 127/16, encaminhados pela
Corregedoria-Geral acerca de acesso aos relatórios individuais de atividades, por
mês,de todos os DefensoresPúblicosque atuaram nas defensorias recursais,após
a publicação da Resolução do CSDP nO.001/2013, incluindo a atuação por
cumulação e extensão, dentre outras questões: Autor/Interessado: Dr. Gilmar
Alves Batista: Após a leitura do referido expediente e explicações da Douta
Corregedora-Geral, passou-se à deliberação do mesmo. O Conselheiro Rafael
votou no sentido de não conhecimento do expediente, por não se tratar a sua
análise de atribuição do Conselho, a não ser, eventualmente, enquanto órgão
recursal da instituição. A análise prematura de tais processos pode implicar,
inclusive,em supressãode instância. Não é o caso de aplicação do arl. 50 do R.I.,
pois não se trata de matéria sobre a qual o colegiado deva delibera
imediatamente. O Conselho, à unanimidade, acompanhou o voto d
Conselheiro Rafael. Nada mais havendo a constar, foi determinado o
encerramento da presente sessãoe do presente termo, que segue assinado por
todos presentes às 14h35min (quatorze horas e trinta e cinc~~ Eu, ELLEN
CARDOSO FARIA, Secretária Executiva do Conselho Superior,d~tei. \ ~
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