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EDITAL Nº 06/2020 
ELEIÇÃO PARA O CARGO DE CORREGEDOR GERAL DA DEFENSORIA PÚBLICA 

DO ESTADO DO PARÁ, PARA O BIÊNIO 2020/2022. 
 
O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, no uso de 
suas atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº. 054, de 07 de fevereiro de 2006; 
 
CONSIDERANDO o disposto no art. 12 da LCE Nº. 054/2006 c/c os arts. 103 e 104, §§ 1º e 2º da 
LCF nº. 80/2004, com a redação dada pela LCF nº. 132/2009; 
 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução CSDP nº. 054, de 19 de abril de 2010, publicada no 
D.O.E. Nº 31.651, 23.04.2010, que regulamenta a escolha do Corregedor Geral da Defensoria Pública; 
 
CONSIDERANDO o término, em 23.09.2020, do mandato do Corregedor Geral da Defensoria 
Pública, nomeado pela Portaria nº. 090/2018-GAB/DPG, de 24 de setembro de 2018, publicada no 
D.O.E. Nº. 33.707, de 25.09.2018; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de ser nomeado o Corregedor para a Defensoria Pública do Estado 
do Estado, para um mandato de 02 (dois) anos, permitida uma recondução; 
 
CONSIDERANDO a deliberação unânime do Egrégio Conselho Superior da Defensoria Pública na 
77ª sessão extraordinária realizada no dia 31 de agosto de 2020; 
 
RESOLVE: 
 
1. Ficam notificados os interessados da abertura do prazo de inscrição para eleição ao Cargo de 
Corregedor Geral da Defensoria Pública, para o biênio de 2020/2022. 
 
1.1. O prazo das inscrições é de 05 (cinco) dias corridos, a contar da publicação deste edital, para os 
integrantes da classe mais elevada da carreira, nos termos deste edital. 
 
1.2. A inscrição dos interessados se fará mediante requerimento escrito dirigido ao Presidente do 
Conselho Superior, registrado no Processo Administrativo Eletrônico-PAE. 
 
1.3. No ato da inscrição o requerimento será instruído com os seguintes documentos: 
 
1.3.1. Certidão de que não esteja afastado de suas funções institucionais nos 02 (dois) anos anteriores 
à data da eleição, expedida pela Corregedoria Geral da Defensoria Pública; 
1.3.2. Certidão de regularidade de serviços afetos a seu ardo expedida pela Corregedoria Geral da 
Defensoria Pública; 
1.3.3. Certidão de que não tenha sofrido penalidade disciplinar nos 12 (doze) meses anteriores à 
inscrição da candidatura, bem como não esteja respondendo a processo administrativo disciplinar, 
expedida pela Corregedoria Geral da Defensoria Pública; 
1.3.4. Certidão negativa de condenação criminal; 
1.3.5. Curriculum do candidato. 
 
2. O Membro do Conselho Superior que se inscrever para concorrer ao cargo de Corregedor Geral 
ficará licenciado do seu mandato até o dia das eleições. 
 



 
ESTADO DO PARÁ 

DEFENSORIA PÚBLICA 
CONSELHO SUPERIOR 

 

3. Encerradas as inscrições, o Secretário Executivo do Conselho Superior verificará os requerimentos 
dos interessados e, se os requisitos da resolução foram cumpridos, encaminhando a lista dos inscritos 
ao Presidente do Conselho Superior, em até 48 (quarenta e oito) horas. 
 
4. Em caso de indeferimento de inscrição, o interessado poderá, em única e última instância, interpor 
pedido de reconsideração ao Conselho Superior, no prazo de 02 (dois) dias, contados da publicação 
da relação das inscrições deferidas. 
 
4.1. O pedido de reconsideração deverá ser apreciado pelo Conselho Superior, em Sessão 
Extraordinária, convocada exclusivamente para esse fim. 
 
4.2. O pedido de reconsideração será relatado pelo Conselheiro a quem coube a distribuição do 
processo, seguindo-se a discussão e votação, sem possibilidade de pedido de vista pelos demais 
Conselheiros. 
 
5. A eleição será realizada no dia 16 de setembro de 2020, às 14 horas, no auditório da Defensoria 
Pública. 
 
5.1. Por ocasião da sessão referida no caput, será facultado a cada candidato fazer sustentação oral de 
suas propostas, pelo prazo de 15 (quinze) minutos, antes do início da votação, sendo a ordem de 
apresentação definida por sorteio. 
 
6. Para a escolha do indicado, cada Conselheiro votará em apenas 01 (um) nome. 
 
7. O registro da votação será feito na medida em que os Conselheiros declararem seus votos. 
 
8. A composição da lista obedecerá à ordem dos mais votados. 
 
9. Em caso de empate, observar-se-á os seguintes critérios para o desempate: 
 
9.1. Mais antigo no cargo de Defensor Público; 
9.2. Maior tempo no serviço público estadual; 
9.3. Maior tempo no serviço público; 
9.4. O mais idoso. 
 
10. Os incidentes verificados durante o processo de votação e apuração serão resolvidos pelo voto da 
maioria dos Conselheiros. 
 
11. O Conselho Superior encaminhará a Lista Tríplice ao Defensor Público-Geral do Estado, no 
primeiro dia útil subsequente à realização da Sessão. 
 
12. Para a escolha do Corregedor Geral, serão observadas as disposições da Resolução Nº 54/2010 e 
da Constituição Estadual. 
 
13. Este edital entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Belém, 31 de agosto de 2020. 
 

JOÃO PAULO CARNEIRO GONÇALVES LÉDO 
Presidente do Conselho Superior 

Defensor Público-Geral do Estado do Pará 


