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ATA DA DÉCIMA SEGUNDA SESSÃO PÚBLICA EXTRAORDINÁRIA DO EGRÉGIO 

CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

– BIÊNIO 2014/2016 – 

 

Aos 10 (dez) dias do mês de Abril de 2.015, 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 (Presidente do 

Conselho Superior), PAULO ANTÔNIO COELHO DOS SANTOS, SAMANTHA PIRES 

COELHO, HELIO ANTUNES CARLOS, MAURO FERREIRA, RAFAEL MIGUEL DELFINO, 

LEONARDO GOMES CARVALHO, PEDRO PESSOA TEMER, RICARDO WILLIAN 

PARTELI ROSA, LUIZ CÉSAR COELHO COSTA, BRUNO DANORATO CRUZ, PHELIPE 

FRANÇA VIEIRA, MARCELLO DE PAIVA MELLO, conforme assinaturas em livro 

próprio. Ausente justificadamente o Conselheiro GUSTAVO COSTA LOPES, bem 

como o Presidente da ADEPES, sendo a mesma representada pelo Defensor 

Público MARCEL VITOR DE MAGALHÃES E GUERRA. Às 09h15min, o Presidente do 

Conselho Superior fez a primeira chamada constando o quórum e declarou 

aberta a presente sessão. O Conselheiro Phelipe França Vieira solicitou ao 

conselho sua saída para termino de documentos a serem apresentados em 

reunião as 10 (dez) horas com o Secretário Regis da Secretaria de 

Planejamento, bem como informou que às 10 horas e 30 minutos irá em uma 

reunião com o Diretor Presidente da PRODEST para buscar colaboração ao 

nosso sistema de tecnologia de informação. O Presidente Leonardo Oggioni 

apresentou novas informações sobre as questões administrativas da Defensoria, 

dando continuidade a prática de manter o Conselho Superior informado das 

questões inerentes a Administração Superior da instituição. Comunicou ainda 
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que terá que se ausentar momentaneamente da reunião do Conselho para 

comparecer a reunião junto ao Secretário de Planejamento para tratar de 

assunto orçamentário da Defensoria Pública, principalmente questões afetas a 

lei de diretrizes orçamentárias, dando continuidade as tratativas sobre as 

necessárias alterações legislativas aprovadas pelo Conselho Superior sobre as 

referidas questões, buscando os avanços do orçamento para 2016. Ato 

contínuo seguiu-se a pauta. 01) Passou-se à distribuição dos processos para 

relatoria, seguindo-se a nova ordem estabelecida em sessão do dia 16.03.2015: 

. 1.1) Processo para redistribuição de Conselheiro Relator,  processo nº 54566428 

(Dispõe sobre a minuta de resolução sobre os atendimentos dos Defensores 

Públicos aos assistidos – Proponente: Saulo Alvim Couto) – Distribuído para o 

Conselheiro Marcello Paiva de Mello; 1.2) Processo para redistribuição de 

Conselheiro Relator,  processo nº 67480551 (Dispõe sobre a criação do centro 

de estudos jurídicos da Defensoria Pública do ES  – Proponentes: Aurélio 

Henrique Broseghini Alvarenga, Bruno Pereira Nascimento e Rodrigo Borgo 

Feitosa) – Distribuído para o Conselheiro Marcello Paiva de Mello; 1.3) Processo 

para distribuição de Conselheiro Relator,  processo nº 69744122 (Administrativo 

em face da decisão proferida pelo então DPG, nos autos de nº 67992633 – 

Proponente: Comissão especial do CSDPES – Pedro Pessoa Temer, Hélio Antunes 

Carlos, Bruno Danorato Cruz, Ricardo Willian Parteli Rosa e Marcello Paiva Mello) 

– Distribuído por ordem alfabética para o Conselheiro Bruno Danorato Cruz.  Em 

seguida, antes que fosse iniciada a deliberação e votação do processo de nº 

68501897, foi dada a palavra aos seguintes Defensores, respectivamente: 

Leonardo Sales: Que entendeu que o Conselho não viu a importância do seu 

trabalho, já que o CSDP decidiu extinguir a Central de Inquéritos; que sabe a 

estatística da produção do seu trabalho, entretanto, estes dados não vai 
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passar ao Conselho; Que está muito tranquilo quanto ao trabalho que vinha 

realizando. Rodrigo Borgo: Que veio defender a proposta inicial da Comissão; 

Que o próprio judiciário diz da inamovibilidade dos magistrados; que a DP está 

extinguindo defensorias onde há defensores titulares; que os defensores de 

Vitória atuariam com 4 varas integrais; que além disso a DP não oferece 

suporte físico para o atendimento regular da demanda; que na nova proposta, 

não houve sequer a explanação sobre extinção de Defensorias em que o 

Defensor aposentou-se, e que agora há atuação por cumulação; que Vitória é 

uma comarca onde há a necessidade de ter mais uma  Defensoria Fazendária, 

para que seja realizado um bom trabalho, tendo em vista a importância das 

ações que aqui são propostas; que quanto a mudança da sua atribuição, não 

sabe qual seria a melhor saída para a instituição, mas que a distribuição 

isonômica seja a melhor saída, entretanto, posteriormente pode haver a 

necessidade de especificação de matéria. Hellen: Que sua primeira sugestão é 

que os Defensores de Vitória tivessem suas atribuições por matéria, e não por 

vara, como está sendo feita; Que hoje, os 3 Defensores têm atribuições 

comuns; Que no atendimento inicial, os Defensores estão com as mesmas 

atribuições; que como segunda sugestão, acredita que o Conselho deveria 

regulamentar as distribuições nos atendimentos, para que os próximos 

Defensores tivessem uma idéia clara de atribuições, quando escolhessem uma 

das defensorias de Vitória; Que das suas ponderações, o que mais lhe 

preocupa é a falta de regulamentação da divisão dos atendimentos iniciais; 

que hoje, a divisão do atendimento é feita por um “acordo” entre eles. 

Marcello Paiva: que a média de trabalho das Defensorias Fazendárias de 

Vitória só perde para Serra; que a Defensoria de Vitória deve ter maior 

atenção; Que adere a tudo o que foi dito pela Defensora Hellen e pelo 
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Defensor Rodrigo; que a partir de julho, a demanda dos Juizados vai dobrar, 

tornando-se inviável o trabalho; que a Defensoria não tem estrutura para um  

bom atendimento, caso a demanda cresça; que com as mudanças dos 

Juizados, as defensorias fazendárias terão uma sobrecarga de trabalho; que a 

criação da 4ª Defensoria Fazendária de Vitória, sem prejuízo das criações das 

demais, é imprescindível para o oferecimento de um trabalho de qualidade à 

população; que a forma que a proposta foi apresentada inicialmente pela 

comissão, deveria ser acatada pelo Conselho; que a distribuição de um 

Juizado para cada Defensor, na sua opinião, está bem equalizado; que a 

forma que a comissão propôs, criando a 4ª Defensoria Fazendária e a 

redistribuição dos trabalhos, seria a mais razoável. Angelo Roncalli: que, 

estando lotado no 2º JECRIM de VV, cumulando com a Cível, e tem parâmetro 

para dizer a grande demanda que existe lá; que requer a possibilidade da sua 

retirada do quadro específico, para retorno da sua inamovibilidade; que se 

sente discriminado, tendo em vista a sua situação particular criada pelo anexo 

III; que foi nomeado em 1990, quando a DP ainda era a Assistência Judiciária 

Gratuita; que se sente constrangido com toda essa situação; que está na DP 

há mais de 25 anos. Os Conselheiros Hélio Antunes, Mauro Ferreira e Pedro 

Temer, utilizaram da palavra para realizar ponderações quanto aos pontos 

abordados pelos Defensores. 2)  Passou-se à deliberação e votação dos 

processos. 2.1) Processo nº 68501897. 2.1.1) Analisando-se a explanação do 

Defensor Leonardo Sales (que defendeu a necessidade da existência de uma 

Defensoria com atribuições autônomas que seja  responsável pela Central de 

Inquéritos, em toda a grande Vitória. Além disso, caso afastada essa situação, 

não apresenta óbice quanto à vinculação da matéria à 10ª Vara Criminal, 

com a consequente reidentificação da 1ª Defensoria Central de Inquérito, para 
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a 7ª Defensoria Criminal de Vitória, com o reconhecimento da alteração de 

atribuições da respectiva defensoria que lhe garantirá a preferência de 

escolha de novo órgão de execução na próxima remoção, estando 

destacadas as normas transitórias), o Conselheiro relator BRUNO DANORATO, 

fazendo uso da palavra disse: que foi feita a ponderação na sessão anterior 

acerca da reidentificação da Central de Inquéritos; que tendo em vista que o 

ponto já foi abordado, acompanha o voto da comissão, e não acolhe a 

manifestação do Defensor Leonardo Sales; que inclusive na sessão anterior foi 

levantado a hipótese de um possível esvaziamento de serviço, caso fosse posta 

em prática a ideia da audiência de custódia, tornando o trabalho do Defensor 

inviável, já que este teria dificuldade em acompanhar as audiências e 

visitação de todos os presos da Grande Vitória. Os Conselheiros relatores HÉLIO 

ANTUNES e PEDRO PESSOA TEMER proferiram seu voto no sentido de não 

acolhimento da impugnação, tendo em vista de que não existia um núcleo de 

atribuição para vara de Central de Inquéritos, sendo esta Defensoria em 

questão apenas redistribuída, de acordo com as divisões do Judiciário, 

mantendo a posição apresentada inicialmente pela Comissão da qual são 

membros, qual seja, apenas a adequação da referida Defensoria. Por 

unanimidade, os Conselheiros acompanharam o voto da relatoria. 2.1.2) 

Analisando-se a explanação dos Defensores Rodrigo Borgo, Helen e Marcello 

Paiva (defenderam a criação da 4º Defensoria da Fazenda Pública de Vitória, 

e questionaram as atribuições na forma apresentada pela Comissão), os 

Conselheiros relatores PEDRO PESSOA TEMER e HÉLIO ANTUNES proferiram seu 

voto pela criação da 4ª Defensoria Fazendária, que deverá ser feita após a 

devida análise da possibilidade de existência de uma defensoria para extinção 

(dado apresentado na sessão de hoje), ante a sobrecarga eminente do 
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trabalho pela redistribuição do judiciário, bem como que a partir de junho, os 

Juizados receberão uma demanda maior de serviço, pois as atribuições que 

estavam represadas por uma resolução das Varas Fazendárias, será 

normalizada, o que resultará na inviabilidade da prestação de um serviço de 

qualidade à população. Sessão suspensa às 13:08h para almoço. Às 14:00h 

retomou-se a sessão. A ADEPES passou a ser representada por seu Diretor 

Social, Dr. Pedro Paulo L. Souza Coelho. Retomando-se as atividades e a 

votação, O Presidente do Conselho LEONARDO OGGIONI e os Conselheiros 

BRUNO DANORATO, LUIZ CESAR, SAMANTHA, PAULO ANTÔNIO, RAFAEL DELFINO, 

votaram pela permanência da proposta apresentada pela Comissão, mas sem 

a consequente criação da 4ª Defensoria Fazendária de Vitória, ao menos neste 

momento, sob o argumento de que mesmo com as criações das demais 

Defensorias Fazendárias nas outras Comarcas já existia uma 

desproporcionalidade quanto a Vitória, e que a desproporção ainda 

permanece, pois Vitória é a única que possui três Defensorias Fazendárias, 

enquanto as demais passarão a possuir duas Defensorias Fazendárias a partir 

de agora. Ademais, deve-se seguir a diretriz estabelecida nesse momento, de 

que apenas seriam feitas mudanças pontuais, necessárias às adequações da 

nova realidade das varas após as modificações realizadas pelo judiciário, sem 

embargos da continuidade dos estudos para uma possível alteração futura das 

Defensorias. Ressaltou-se ainda que somente agora as Defensorias Fazendárias 

de Vitória estão preenchidas por titulares, pois durante longo período duas 

delas funcionaram com apenas um Defensor Substituto. Por fim, outras 

modificações foram realizadas, como nas varas cíveis da Serra e este Conselho 

também decidiu que não se deveria criar uma nova Defensoria Cível na Serra 

nesse momento, mantendo a coerência nas suas decisões. Os Conselheiros 
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MAURO FERREIRA, MARCELLO PAIVA DE MELLO, LEONARDO GOMES,  votaram a 

favor da criação da 4ª Defensoria da Fazenda Pública de Vitória, 

acompanhando os votos dos relatores. Nesse sentido, por maioria, decidiu-se 

por não se criar uma 4ª Defensoria Fazendária em Vitória nesse momento. Por 

fim, quanto aos demais pontos, a resolução foi aprovada em sua integralidade, 

sendo ainda realizados ajustes de redação em artigos que regulamentam a 

presente resolução, conforme projeto final a ser encaminhado aos Defensores 

Públicos. O representante da ADEPES, fazendo uso da palavra, disse: que 

representando a insatisfação da categoria, acredita que a proteção à 

dignidade do Defensor deve prevalecer nos debates para determinação das 

questões discutidas; que hoje, no plano individual há a eficácia e resultado, 

mas no plano da eficiência, a Defensoria deixa a desejar; que deve ser levado 

em consideração a questão da quantidade de demanda, pois a insatisfação 

da categoria está plena quanto às mudanças realizadas, sem a devida 

proteção da saúde do Defensor; que a Defensoria na data de hoje não 

permite a atuação extrajudicial dos Defensores, devido à imensa demanda de 

trabalho; que os Defensores hoje além de ganhar pouco, estão cansados; que 

a Defensoria está perdendo a alma e o corpo dos Defensores; que não sente-

se parte da Defensoria, pois falta vascularidade e interação; que não há 

coleta de dados, e nem comunicação entre os Defensores, que estão 

cansados, desmotivados, atolados de trabalho; que está faltando a 

valorização do Defensor; que hoje, do jeito que está, é mais do mesmo, pois 

está faltando inteligência, em coleta de dados; que a cumulação da 

demanda imposta ao Defensor é de uma irresponsabilidade social sem 

tamanho; que muitos Defensores estão insatisfeitos, e muitos Defensores estão 

estudando para deixar a Defensoria do estado; que a ADEPES começará a 
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atuar como a Administração não está atuando, dando voz e vascularidade ao 

Defensor que está no interior do estado esquecido, zelando pelo Defensor que 

está atolado de trabalho, estressado, e tendo problemas de saúde. O 

Presidente do Conselho aduziu que a nova gestão, que possui apenas 

quarenta dias, está trabalhando para valorizar o trabalho dos Defensores e que 

vários desses problemas apontados pela Adepes são antigos e não tem como 

serem resolvidos do dia para a noite. Ademais, a situação criada pela 

inovação dessas gratificações ocasionou um maior volume de trabalho aos 

Defensores. Por fim, ponderou que está organizando a Defensoria a fim de que 

sejam realizadas as remoções, renovação dos núcleos especializados e 

escolha das novas cumulações, a fim de melhorar a distribuição dos trabalhos 

e dar efetividade ao trabalho institucional. 2.2) Processo nº 66396832. Foi 

invertida a ordem da votação, tendo em vista conexão da matéria com o 

processo anteriormente votado. O Conselheiro relator PAULO ANTÔNIO 

procedeu a leitura do seu voto. O Conselho, por unanimidade, entendeu ser 

necessária maior análise dos autos para apreciação da matéria, ficando a 

mesma para ser votada na sessão do dia 17.04.2015. Encerrando a sessão, 

nada mais havendo a tratar, foi determinado o encerramento da presente 

sessão e do presente termo, que segue assinado por todos os presentes às 

17:13 (dezessete horas e treze minutos). Eu, Ellen Cardoso Faria, Secretária 

Executiva do Conselho Superior, digitei. 

 

LEONARDO OGGIONI CAVALCANTI DE MIRANDA 

Presidente do Conselho  

 

 

PHELIPE FRANÇA VIEIRA 

Conselheiro 
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GUSTAVO COSTA LOPES 

Conselheiro 
 

 

BRUNO DANORATO CRUZ 

Conselheiro 
 

 

PAULO ANTÔNIO COELHO DOS SANTOS 

Conselheiro 

 

 

LUIZ CÉSAR COELHO COSTA 

Conselheiro 

 

 

 SAMANTHA PIRES COELHO 

Conselheira 

 

 

RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA 

Conselheiro 

 

 

HELIO ANTUNES CARLOS 

Conselheiro 

 

 

PEDRO PESSOA TEMER 

Conselheiro 

 

 

MAURO FERREIRA 

Conselheiro 

 

 

MARCELLO PAIVA DE MELLO 
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Conselheiro 

 

 

RAFAEL MIGUEL DELFINO 

Conselheiro 

 

 

LEONARDO GOMES CARVALHO 

Conselheiro 

 

 

 

Presidente da ADEPES 
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