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ESTADO DE GOIÁS
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS

CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
 

RESOLUÇÃO CSDP Nº 101, DE 18 DE SETEMBRO DE 2020, DE 18 DE SETEMBRO
DE 2020.

 
ESTABELECE NORMAS PARA A ELEIÇÃO DO DEFENSOR
PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE GOIÁS, BIÊNIO 2021/2022.
 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas
atribuições legais, especialmente a definida no art. 30 da Lei Complementar Estadual nº 130, de 11 de julho
de 2017, nos termos do poder normativo que lhe foi conferido pelo art. 102 da Lei Complementar Federal nº
80, de 12 de janeiro de 1994 e pelo art. 24 da Lei Complementar nº 130, de 11 de julho de 2017, e

CONSIDERANDO que compete ao Conselho Superior da Defensoria Pública, em até 90 (noventa) dias
antes da data prevista para o término do mandato do Defensor Público-Geral do Estado, editar normas
regulamentando o processo eleitoral;

CONSIDERANDO que o mandato do atual Defensor Público-Geral do Estado encerra-se em 31 de
dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1º. Estabelecer as normas para a formação da lista tríplice destinada à escolha do Defensor Público-
Geral do Estado de Goiás, biênio 2021/2022, conforme as regras a seguir apresentadas.

 

Art. 2º. A eleição para formação da lista tríplice destinada a escolha do Defensor Público-Geral do Estado de
Goiás – biênio 2021/2022 realizar-se-á no dia 20 de novembro de 2020, das 09h00min às 17h00min, na sala
de reunião localizada no 5º andar da sede administrativa da Defensoria Pública do Estado de Goiás, sito à
Alameda Cel. Joaquim de Bastos, nº 282, Qd. 217, Lt. 14, Setor Marista, CEP: 74.175-150, nesta Capital, ou,
se assim recomendado e viável, de modo virtual.

 

Art. 3º. A Comissão Eleitoral será designada pelo Conselho Superior da Defensoria Pública em ato próprio e
será constituída por 03 (três) Defensores Públicos em efetivo exercício.

 

§1º. Entre os dias 05 e 09 de outubro de 2020 os interessados em participar da Comissão Eleitoral poderão
comunicar sua intenção por meio de requerimento dirigido ao e-mail gabinete@defensoria.go.def.br.

 

§2º. A Comissão Eleitoral será composta de Presidente, Vice-Presidente e Secretário.

 



28/09/2020 SEI/GOVERNADORIA - 000015418161 - Resolução

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=19396832&infra_siste… 2/6

§3º. A aceitação em compor a Comissão Eleitoral implica, por parte dos respectivos Defensores Públicos,
renúncia tácita ao direito de concorrer à formação da lista.

 

Art. 4º. Os candidatos ao cargo de Defensor Público-Geral do Estado de Goiás deverão inscrever-se perante a
Comissão Eleitoral no período compreendido entre as 8h00min do dia 03 de novembro de 2020 e as
17h00min do dia 06 de novembro de 2020.

 

§1º. As inscrições deverão ser feitas pessoalmente, mediante pedido escrito e devidamente assinado, dirigido
ao Presidente da Comissão Eleitoral e entregues no Departamento de Protocolo Geral, Expedição e Arquivo,
localizado no 2º andar da sede administrativa da Defensoria Pública do Estado de Goiás ou direcionados ao
e-mail gabinete@defensoria.go.def.br.

 

§2º. Somente poderão se inscrever os membros em efetivo exercício que preencham os requisitos previstos
no artigo 10 da Lei Complementar nº 130/2017 e que tenham cumprido o disposto no art. 30, II, da mesma
lei complementar.

 

§3º. Não havendo inscrição de candidatos, todos os Defensores Públicos que preencherem os requisitos do
art. 10 da Lei Complementar nº 130/2017 serão considerados inscritos de ofício.

 

Art. 5º. Dentro de 2 (dois) dias úteis, após o encerramento do prazo para inscrição, a Comissão Eleitoral
divulgará, através de lista afixada no átrio da sede administrativa da Defensoria Pública e mediante e-mail
funcional dirigido a todos os membros, os nomes dos candidatos à formação da lista tríplice.

 

Art. 6º. Após a divulgação dos nomes inscritos, os interessados poderão, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, impugnar de forma escrita e fundamentada, qualquer das inscrições feitas.

 

Parágrafo único. A Comissão disporá de igual prazo para decidir as impugnações.

 

Art. 7º. Uma vez decidido sobre as impugnações, a Comissão Eleitoral, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
homologará e divulgará através de lista afixada no átrio da sede administrativa da Defensoria Pública e
mediante e-mail funcional dirigido a todos os membros, os nomes dos candidatos à formação da lista tríplice
que preencheram os requisitos legais, considerados elegíveis.

 

Art. 8º. O modelo de cédula de votação será elaborado pela Comissão Eleitoral e constituída em papel
oficial, caso o pleito não seja realizado virtualmente, se assim recomendado e viável.

 

Parágrafo único. A ordem de colocação dos nomes na cédula oficial será obtida mediante ordem alfabética.
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Art. 9º. Antes de iniciada a votação, a Comissão Eleitoral examinará publicamente as condições da urna
coletora de votos, rubricará as cédulas impressas, tomando todas as providências para que o início dos
trabalhos se dê no horário estabelecido pelo artigo 1º desta Resolução, caso o pleito não seja realizado
virtualmente, se assim recomendado e viável.

 

§1º. A fiscalização do pleito será exercida pelos próprios candidatos e membros, facultada a permanência de
qualquer deles no recinto.

 

§2º. O ato de votação será exercido por ordem de chegada, devendo o eleitor apresentar-se munido de
carteira funcional ou equivalente, sendo decidida pela Comissão eleitoral, incontinente, qualquer
impugnação.

 

§3º. Poderá a Comissão Eleitoral requisitar os servidores necessários ao desenvolvimento dos trabalhos
eleitorais.

 

Art. 10. Cada eleitor poderá votar em até (03) três candidatos inscritos.

 

Art. 11. Estarão aptos a votar somente os Defensores Públicos em atividade na data da eleição.

 

Parágrafo único. O voto é obrigatório, secreto e pessoal, não sendo admitido o voto por procurador.

 

Art. 12. Será considerado nulo o voto constante de cédula:

 

I – com mais de 03 (três) nomes;

 

II – rasurada;

 

III – que contenha anotação ou marca que possa identificar o eleitor.

 

Art. 13. Encerrada a votação, terá início, imediatamente, a apuração de votos.

 

§ 1º. Serão considerados nulos os votos exercitados em desacordo com esta Resolução, bem como aqueles
que, de alguma forma, puderem ser identificados.
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§ 2º. Os incidentes e impugnações na contagem dos votos serão decididos pela Comissão Eleitoral e devem
ser opostos no momento da realização do ato que os motivou.

 

Art. 14. Encerrados os trabalhos de apuração, a Comissão Eleitoral divulgará o resultado das eleições e
encaminhará a respectiva ata ao Conselho Superior da Defensoria Pública.

 

Parágrafo único. Da eleição lavrar-se-á ata, dela constando todas as ocorrências verificadas na apuração.

 

Art. 15. O Conselho Superior homologará o resultado e elaborará a lista tríplice dos candidatos mais votados
em consonância com o disposto no art. 3º, XIII, da Resolução CSDP nº 001/2015.

 

Parágrafo único. Havendo empate serão utilizados os critérios de antiguidade na Carreira de Defensor
Público do Estado e o de maior idade, respectivamente, para o desempate.

 

Art. 16. A lista tríplice será encaminhada pelo Presidente do Conselho Superior da Defensoria Pública ao
Governador do Estado em até 3 (três) dias após a publicação do resultado da eleição, no site Institucional
e/ou na imprensa oficial.

 

Art. 17. Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Superior da Defensoria Pública.

 

Art. 18. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

 

Goiânia, 18 de setembro de 2020.

 

 

Cronograma de eleição para formação da lista tríplice para escolha do Defensor Público-Geral do Estado de
Goiás, biênio 2021/2022:

Data Ação

05/10/2020 a 09/10/2020 Inscrições interessados em participar da
Comissão Eleitoral

03/11/2020 a 06/11/2020 Inscrições ao cargo de Defensor
Público-Geral do Estado

Até 10/11/2020 Divulgação dos nomes dos candidatos
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inscritos à formação da lista tríplice para
o cargo de DPG.

Até 11/11/2020 Prazo para interposição de impugnações

Até 12/11/2020 Decisão sobre as impugnações
eventualmente interpostas

Até 13/11/2020
Homologação e divulgação dos nomes
dos candidatos à formação da lista
tríplice para o cargo de DPG

20/11/2020 Eleições e publicação do resultado

27/11/2020
Homologação do resultado e elaboração
da lista tríplice dos candidatos mais
votados pelo CSDP

Até 03 (três) dias após a publicação do resultado
da eleição

Encaminhamento da lista tríplice pelo
Presidente do CSDP ao Governador do
Estado.

 

CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS, em
GOIANIA - GO, aos 18 dias do mês de setembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por TIAGO GREGORIO FERNANDES, Conselheiro (a),
em 18/09/2020, às 14:51, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto
nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE SILVA ALMEIDA, Conselheiro (a),
em 18/09/2020, às 14:54, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto
nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por ALLAN MONTONI JOOS, Presidente, em 18/09/2020,
às 14:58, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por DEBORA VIDAL DE ALMEIDA ROCHA, Conselheiro
(a), em 18/09/2020, às 14:57, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do
Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL RUYBAL DE LACERDA, Conselheiro (a), em
18/09/2020, às 14:59, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO CESAR LUIZ STUTZ, Conselheiro (a),
em 18/09/2020, às 15:08, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto
nº 8.808/2016.
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Documento assinado eletronicamente por DOMILSON RABELO DA SILVA JUNIOR, Presidente
do Conselho, em 18/09/2020, às 15:46, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB,
I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por ANNA LINA BARIANI ARAUJO, Conselheiro (a), em
18/09/2020, às 15:55, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por VICTOR LAZARO ULHOA FLORENCIO DE
MORAIS, Defensor (a) Público (a), em 21/09/2020, às 10:10, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei
17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por MARCELO FLORENCIO DE BARROS, Defensor (a)
Público (a), em 28/09/2020, às 14:53, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I,
do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000015418161 e o código CRC 1001EE12.

 
CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS

AVENIDA CORONEL JOAQUIM DE BASTOS 282 - Bairro SETOR MARISTA - CEP 74175-150
- GOIANIA - GO - SALA: 401 (62)3201-3506
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