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RESOLUÇÃO Nº 023/2020-CSDPE/AM 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚ-

BLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, considerando a 

proximidade do término do mandato do cargo de Corre-

gedor Geral, que se dará no dia 31 de outubro de 2020, 

e, nos termos do Art. 104, da Lei Complementar 80/94, 

com redação dada pela Lei Complementar nº 132/2009 e 

Art. 18, inciso XV, da Lei Complementar Estadual nº 

01/90, 

RESOLVE: 

Artigo 1º O Conselho Superior da Defensoria Pública do 

Estado do Amazonas, mediante publicação desta Reso-

lução no Diário Oficial Eletrônico da Defensoria Pública 

do Estado do Amazonas e afixada no site da Defensoria 

Pública, torna público o procedimento para formação da 

lista tríplice para escolha do Corregedor Geral da Defen-

soria Pública do Estado do Amazonas, para mandato de 

02 (dois) anos, na forma aqui regulada. 

 

Artigo 2º A eleição para a formação da lista tríplice será 

realizada em Sessão Extraordinária deste órgão colegi-

ado, restrita aos seus membros, na data de 26 de outu-

bro de 2020, às 14:00 horas, mediante voto pessoal, 

plurinominal, secreto e obrigatório de cada membro do 

Conselho Superior em efetivo exercício. 

 

Parágrafo único. A Sessão Extraordinária reger-se-á 

pelas normas do Regimento Interno do Conselho Supe-

rior da Defensoria Pública e pelo disposto nesta Resolu-

ção. 

Artigo 3º O voto na eleição para formação da lista tríplice 

para escolha do Corregedor Geral da Defensoria Pública 

do Estado do Amazonas obedecerá às seguintes dispo-

sições: 

I – cada conselheiro poderá votar em até 03 (três) Defen-

sores Públicos, dentre aqueles regularmente habilitados 

na forma desta resolução, mediante nominação inequí-

voca do candidato; 

II – serão considerados nulos os votos rasurados ou que 

assinalem número superior de candidatos quantificados 

no inciso anterior; 

 

Artigo 4º Para ser habilitado como candidato, o Defensor 

Público deverá, comprovadamente e no momento do re-

querimento de sua habilitação, atender aos seguintes re-

quisitos, dispostos na Lei Complementar do Estado do 

Amazonas n.º 01, de 30 de março de 1990 e suas altera-

ções posteriores, observadas as disposições da Lei Com-

plementar Nacional n.º 80, de 12 de janeiro de 1994, com 

a redação dada pela Lei Complementar n.º 132, de 7 de 

outubro de 2009: 

I – ser integrante da carreira de Defensor Público de 1ª 

Classe do Estado do Amazonas; 

II – estar em efetivo exercício das funções do cargo; 

III – não estar incurso em quaisquer das causas de ine-

legibilidade previstas nesta resolução. 

 

Artigo 5º São inelegíveis os membros da Defensoria Pú-

blica que: 
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I - tiverem sido condenados por crimes dolosos, com de-

cisão transitada em julgado; 

II - tiverem sido condenados a pena disciplinar e desde 

que não reabilitados; 

§1º O membro nato ou eleito do Conselho Superior can-

didato à eleição disciplinada nesta resolução estará au-

tomaticamente impedido de votar. 

§2º A inelegibilidade será declarada de plano e funda-

mentadamente pelo Conselho Superior da Defensoria 

Pública. 

 

Artigo 6º O Defensor Público que pretenda candidatar-

se à eleição prevista no artigo 1º, deverá apresentar seu 

requerimento de habilitação junto à Secretaria do Conse-

lho Superior da Defensoria Pública do Estado do Amazo-

nas até às 14:00 horas do dia 05 de outubro de 2020. 

§1º A Secretaria do Conselho Superior da Defensoria Pú-

blica fará publicar no Diário Oficial Eletrônico da Defen-

soria Pública a lista com os inscritos para fins de impug-

nação em 06 de outubro de 2020. 

§2º Os Interessados terão até às 14:00 horas do dia 

9/10/2020 para apresentar, junto a Secretaria do Conse-

lho, eventual pedido de impugnação a candidatura de 

quaisquer dos candidatos. 

§3º A Secretaria do Conselho comunicará imediatamente 

os candidatos impugnados, que terão prazo para mani-

festação até às 14:00 horas do dia 15 de outubro de 

2020. 

§4º Havendo impugnações, o Conselho reunir-se-á ex-

traordinariamente no dia 16 de outubro de 2020, às 

08:00 horas, para deliberação. 

§5º A Secretaria do Conselho fará publicar, no Diário Ofi-

cial Eletrônico da Defensoria Pública, no dia 19 de outu-

bro de 2020, a lista definitiva de candidatos habilitados 

ao Cargo de Corregedor Geral. 

 

Artigo 7º Encerrada a votação e feita a apuração dos vo-

tos, o Presidente da Sessão Extraordinária do Conselho 

Superior organizará a lista em ordem decrescente de vo-

tação, proclamando a composição da lista com os três 

candidatos mais votados. 

 

Artigo 8º A lista tríplice será encaminhada ao Defensor 

Público-Geral do Estado no primeiro dia útil após a elei-

ção, observado o disposto no Art. 104, da Lei Comple-

mentar nº 80/94, com a redação dada pela Lei Comple-

mentar nº 132/2009. 

 

Artigo 9º Esta resolução entrará em vigor na data da sua 

publicação. 

 

Registre-se. Publique-se. 

Manaus/AM, 24 de setembro de 2020. 

 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público-Geral 

Presidente do Conselho Superior 
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EXTRATO 

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO QUE EN-
TRE SI CELEBRAM A DEFENSORIA PÚBLICA DO ES-
TADO DO AMAZONAS – DPE/AM E A UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO AMAZONAS – UFAM.  

ESPÉCIE: ACORDO DE COOPERAÇÃO. 

DATA DA ASSINATURA: 21/09/2020. 

CELEBRANTES: Defensoria Pública do Estado do Ama-
zonas – DPE/AM e Universidade Federal do Amazonas– 
UFAM.  

OBJETO: O presente Acordo de Cooperação tem por ob-
jetivo a parceria institucional para a realização de Cursos 
de Especializações, estimular e realizar programas de 
cooperação em assuntos técnicos, científicos, educacio-
nais, sociais e culturais.  

FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 8.666/93 e Processo nº 
20000.004585/2020-04 – DPE/AM. 

VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Acordo de Coope-
ração será de 60 meses a partir da publicação no Diário 
Oficial da União.  

VALOR: Não haverá transferência voluntária de recursos 
financeiros entre os partícipes para a execução do pre-
sente Acordo de Cooperação Técnica. As despesas ne-
cessárias à plena consecução do objeto acordado, tais 
como: pessoal, deslocamentos, comunicação entre os 
órgãos e outras que se fizerem necessárias, correrão por 
conta das dotações específicas constantes nos orçamen-
tos dos partícipes. Os serviços dos docentes decorrentes 
das aulas ministradas e coordenação das especializa-
ções serão suportados exclusivamente pela DPE-AM. 
 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO, em Manaus, 23 de setembro de 2020. 

 
Ricardo Queiroz de Paiva  

Defensor Público Geral do Estado 
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