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Resolução CSDP no 094, de 14 de fevereiro de 2020

Disciplina as regras para provimento e
destituição do cargo de Ouvidos-Geral da
Defensoria Pública do Estado de Golas e dá
outras providências.
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Estado de Golas de promoção da qualidade dos serviços prestados pela Instituição e de
participação da sociedade civil na sua gestão e fiscalização; ' '

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 105-B da Leí Cornplementàr Federal n' 80, de 12 de

para mandato de 2 (dois) anos. permitida l (uma) reconduçãol

CONSIDERANDO que. nos termos da $ 1o do art 105 B da Leí Complementar Federal n' 80. de
'i2 de .janeiro dê 't 994, caM as alterações promovidas pela Lei Complementar Federal Ra 132. de 7
de outubro de 2009, inclltmbê ao Conselho Superior editar resolução

P IF W

regulamentando a

eiaboraçilo la referida esta ltr:dce2olque é reproduzido no $ 1' do art. 58 da Lei Complementar

nos termos do art. 60 da Lel Complementar Estadual Ro 'iÓO, de 'il de
poderá ser destituído do cargo por ato da [)efensoria Pública-Geral

decisão de 2/3 (dois terços) dos membros do Conselho Superior da
Estado

nos termos do parágrafo Único do art. 60 da Lei Complementar Estadual ,

de 2017, incumbe ao Conselho Superior editar resolução regulamentando a \::

il'
'1 5 da Resolução CSDP n' 054/201ó -- Regimento inty lq da
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Defensoria Pública do Estado de Golas. incumbe ao Conselho Superior disciplinar o
funcionamento da Duvidaria Geral. assim como o procedimento para provimento e destituição do

cargo de Ouvidor-Geral;

RESOLVE

$,hÜ;K=i::::;:HdHE==H"ã;=;!
cidadania e elevando continuamente os padrões de transparência

Art 2o. A Ouvidoria-Geral da Defensoria Pública funcionará de segunda-feira a sexta-feira: no
horário de expediente da Instituição, cujas funções contará com equipe de apoio disponibilizada
pela Defensoria Pública do Estado

Art. 3o. O acesso à Ouvidoria-Geral será realizado por comparecimento pessoal.

eletrõnico. postal. telefónico ou outras formas válidas de comunicação

por meto

$ 1o. As reclamações. sugestões e elogios podem ser apresentadas por qualquer pessoa. física
ou jurídica. inclusive pelos próprios membros e servidores da Defensoria PÚblIca.

$ 2'. As reclamações. sugestões e elogios serão reduzidos a termo e formalizadas no momento
do seu recebimento.

$ 3'. Quando o processo se referir a uma reclamação. deverá constar de seu registro os motivos
que a determinaram e a identidade do interessado. a qual ficará protegida por sigilo sempre que
solicitado.

$ 4' As respostas serão dadas no prazo de 20 (vinte) dias. prorrogáveis por mais lO (dez) dias
mediante justificativa expressa, com a ciência do interessado

Art. 4' A Duvidaria-Geral não dispõe de competência correcional e não interfere na atuação da
Administração Superior da Defensoria Pública, nem os substitui no exercício de suas atribuições

Ouvidoria-Geral contra membros e servidores da
à Corregedofia-Geral após apresentadas as

$ 2'.
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?das por qualquer pessoa, inclusive pelos próprios F
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membros e servidofeé da Defensoria Pública do Estado, entidade ou órfão público

Art. 5'. 0 0uvidor-Geral da Defensoria Pública será nomeado pela Defensoria Pública-Geral, após
escolha feita pelo Conselho Superior da Defensoria Pública, dentre cidadãos de reputação ilibada,
Indicados em lista tríplice, formada por integrantes da sociedade cIvIl. para mandato de 2 (dois)
anos, permitida l (uma) recondução

Parágrafo único. O cargo de Ouvidor-Geral será exercido eu jornada integral. vedada qualquer
outra atividade remunerada, salvo o magistério, nos termos da Resolução CSDP n' 48/20't7.

Art. 6'. Compete à Ouvidoria-Geral

1 - estabelecer meios de comunicação direta entre a Defensoria Pública e a sociedade, recebendo
e emitindo manifestação sobre reclamações, sugestões, elogios, pedidos de informações de
servidores e membros da Defensoria Pública, bem como de qualquer usuárlo ou interessado, que

digam respeito ao desempenho das atividades administrativas e finalísticas da Institulçãol

11 -- propor aos órgãos da administração superior da Defensorla Pública do Estado medidas e
ações que visem à consecução dos princípios institucionais e ao aperfeiçoamento dos serviços
prestados, inclusive para correção e prevenção de falhas e omissões na prestação do serviço
público, bem como sugerir a expedição de ates normativos e de orientação que obletivem a sua
melhorlal

l i l participar, com direito a voz, do Conselho Superior da Defensoria Pública

IV - promover atividades dê intercâmbio com a sociedade civil, inclusive mediante audiências
públicas;

V -- encaminhar as reclamações e sugestões apresentadas à área competente e acompanhar a
tramitação, zelando pela celeridade na respostas

VI - garantir a todóÉ os demandantes o direito de reglstro de suas manifestações e dé retorno
sobre as providências adotadasl

Vll -.: propor aós órgãos competentes a instauração dos procedimentos destinador à apuração de
responsabilidade administrativa, civil ou criminal, quando for o casal

vlll - manter contado permanente comi os vários órgãos da Defensoria Pública do Estado
estimulando-o$ à atiçar em permanente sintonia corri os direitos dos usuáriosl

IX -- contribLiir e estimular a participação do cidadão na identificação dos problemas, fiscalização e

planejamento dos serviços prestados pela Defensoria Pública do Estados

- efetuar, semestraimente, avaliação dé satisfação de usuárlos, produzindo estatísticas

!ferentes ao índice de satisfação dos Llgt#ríüse divulgando os resultaqosl
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XI - elaborar e divulgam", semestralmente, relatório de suas atividades, que conterá também as
medidas propostas aos órgãos competentes e a descrição dos resultados obtidos;

Xli - identificar e compreender, de forma multifocal, os obstáculos que dificultam ou impedem o

acesso à justiça, buscando elaborar estratégias para sua transposição

Art. 7'. Todos os órgãos da estrutura organizacional da Defensoria Pública deverão prestar apoio
e fornecer as informações e o$ meios que a Ouvidorla-Geral vier a solicitar rlo desempenho de
suas atribuições.

Art. 8a. Todo o material informativo produzido com o escapo de divulgar a atuação da Defensoria
Pública deverá conter informações sobre as formas de acesso à Ouvldoria-Geral da Instituição

CAPÍTULOll

DO PROCESSO DE FORMAÇÃO DA LISTA TniPLicE E ESCOLHA PA
OUVIDOR-GERAL

DE

DO iNiCiO DO PROCESSO. DA COMISSÃO ELEITORAL E DE SUA AMPLA DtVULGAÇÃ0 E

PUBLICIDADE

Art. 9'. O Presidente do Conselho Superior da Defensoria Pública dará início ao processo de
escolha do Ouvldor-Geral, mediante a publicação de edital, do qual deverá constar a Identificação
dos membros que compõem a Comissão Eleitoral, que promoverá e conduzirá o processo para
formação de lista tríplice dos nomes dos candidatos ao cargo de Ouvidor-Geral

Parágrafo único. O Conselho Superior designará Comissão Eleitoral a que faz menção do caput
composta por 03 (três) Defensores titulares, e também, outros 03 (três) Defensores suplentes
indicando-se também seu presidente.

Art. 10. Além da composição da Comissão Eleitoral, do edital que dará início ao processo de
escolha do Ouvidor-Geral deverá constar:

1 -- prazo e forma de Inscrições para a habilitação das orgarlizações da sociedade cIvIl que
pretenderem exercer o direito de voto e escolha de nomes que integrarão a lista tríplice;

11 -- prazo e forma de inscrições para a habilitação dos cidadãos que pretenderem concorrer ao
cargo de Ouvidos-Gerall

111 - Local, data e horário da sessão pública em que se dará a eleição, por representantes das
erga

(
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Art 1 1 . A Comissão Eleitoral ainda possui por atribuição

1 -- expedir editais e comunicados complementares

hábil tar aorcarginscrlçõesdor.Gorga;nizações da sociedade civil e dos cidadãos que desejarem se

111 - analisar e decidir fundamentadamente eventuais ímpugnaçõesl

11118Ul$11ig !P ;i: . :::
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o na imprensa oficial e sitio eletrõnico da

s ÇÂa!
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s por representantes das organizações
as que comunguem com o$ propósitos

$ 1 ' Considera-se organização da sociedade civil. para efeitos desta Resolução=
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de interesse público e de cunho social;

:L=;::U==:..===.=
e se dediquem a atividades ou a projetos de interesse ptlblico e
tinadas a fins exclusivamente religiosos

$ 2' São requisitos para habilitação e participação das organizações da sociedade civil. no
processo de formação da lista tríplice: sob pena de não-homologação da habilitação, além dos
previstos em Let

1 -- estar legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos l (um) ano;

It - possuir abrangência estaduatl

111 - ter em seus aios constitutivos indicação de finalidade vinculada à missão institucional da
Defensoria Pública

==" 'H X*]iX]] ]:i$U]]]: :] llgiBIUlll
documentação comprobatória

1 -- nome, aios de sua constituição e documentos comprobatórios do exercício da presidências

11 -- indicação do nome de seu representante, quem exercerá o direito de voto, acompanhado do
respectivo documento de identidade e CPFi

111 -- documento comprobatório de que a organização da sociedade civil possui atuação com
abrangência êstaduall

IV - corhprovaçãó de que a organização da sociedade civil está legalmente constituída há pelo
menos 01 (um ano);

V -- comprovação de que a organização da sociedade civil tem finalidade vinculada à missão
institucional da Defensoria Pública

Parágrafo único. Cada organização da sociedade civil habilitada terá direito a l (um) voto direto
secreto e plurinominal.
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Art. f5. Poderão habilitar:se e ocupar o cargo de Ouvidos-Geral os cidadãos que preencham os
seguintes requisitos

1 -- ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou português amparado pela reciprocidade de direitos
consignada na legislação específlcal

1 1 possuir idade igual ou superior a 21 (vinte e um) anos

111 -.: estar nb exercício pleno das direitas políticos e quite coM as obrigações eleítoralsl

IV - não incidir nas hipóteses de inelegibilidade previstas no artigo 14. $ 4o, da Constituição
Federall

V - estar quite com as obrigações militares, se candidato do sexo masculino

Vf - possuir reputação ilibada, comprovada por meio de certidões cíveis e criminais das Justiças
Estadual, Federal, Eleitoral e Militar; '

Vll - não ocupam, por ocasião da fosse de Ouvidor-Geral, cargo eletivo, eM qualquer uma das
esferas da Administração Pública municipal, estadual ou federal. direta ou indireta. em qualquer
esfera de poder

Parágrafo único. Será vedada a habilitação

de cidadãos que Integrem carreiras jurídicas dê Estado e de Governo

11 - daqueles que foram óu tenham Sido membros ou servidores do quadro êfetivó da Dêfensoria
Pública. bem como de quem deles seja cônjuge ou companheiro(a) ou tenha parentesco. por
consanguinidade, civil ou afinidade, até o terceiro grau

Art. f6. O cidadão que pretender habilitar-se como Ouvidor-Geral deü'erá apresentar a seguinte
documentação .juntamente a seu requerimento, sob pena de indeferimento

a) a documentação comprobatória das condições éxigldas. nos termos do art. 15

b) currículo Indleando. dentre outras Informações: o histórico de participação do candidata em
atlvidades relacionadas aos propósitos institucionais da Defensoria Pública, por no mínimo OI
(um) ano, sendo necessária a apresentação de documentação comprobatória: como por exemplo.
termo de referência por organização da sociedade civil

arrazoado abordando os propósitos pessoais, os princípios de política institucional para a
Ouvidoria-Geral é as práticas democrátPaj:Pzqícipativas a serem .desénvalvidas no âmbito da
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Art. 17. Após o encerramento do prazo para a apresentação de habilitação. a Comissão Eleitoral
divulgará lista dos candidatos e das organizações da sociedade civil que preencheram os
requisitos, cujos nomes serão apresentados em ordem alfabética

Art 18. A eleição para composição da lista tríplice será realizada em sessão pública
data e horário previamente divulgados, presidida pela Comissão Eleitoral

em {ocai

S I' Durante a sessão, e antes da colheita dos votos, cada concorrente habilitado disporá da
tempo de até 1 5 (quinze) minutos para defender sua candidatura

$ 2'. Será franqueada aos representantes votantes da sociedade civil. membros e servidores da
Defensoria Pública do Estado de Goiás, presentes na sessão, a possibilidade de formular
indagações e/ou pedidos de esclarecimentos sobre a Ouvidoria-Geral da Defensoria Pública e seu
papelinstitucional.

$ 3' A eleição será realizada se estiver presente a maioria absoluta das representantes das
organizações civis habilitadas

5 4'. Não havendo quorum para a votação, serão convocadas novas eleições no prazo de até 30
(trinta) dias

$ 5' O voto de cada representante das organizações civis habilitadas será direto. secreto e
plurinominal, manifestado em cédula especificamente confeccionada pela Comissão Eleitoral

$ 6'. Serão considerados nulos os votos que contiverem usuras. inserções de escritos de
qualquer natureza ou que assinalarem mais de três candidatos para a lista tríplice

$ 7' Será observada a ordem alfabética dos nomes dos candidatos nas cédulas eleitorais

$ 8'. Eventuais impugnações ou ocorrências serão decididas pela Comissão Eleitoral

Aít, t8. Em caso de empate na formação da lista, o desempate ocorrerá em favor dos candidatos

mais idosos. .... ......\ ,É:"l:
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Art. 19. Apresentada a lista tríplice pela Comissão Eleitoral, em até 15 (quinze) dias o Conselho
Superior da Defensoria Pública designará sessão extraordinária e pública para a escolha, dentre
seus integrantes, do Ouvidor-Geral. mediante o voto direto, aberta, nominal e fundanõentado de
seus membros

Parágrafo tónico. Os candidatos integrantes da lista tríplice. antes da votação, disporão do tempo
de até 15 (quinze) minutos para defender sua candidatura, e serão também sabatinados pelo
Conselho Superior por igual período.

Art. 20. No caso de empate considera se eleito o(a) candidato(a) mais bem votado(a) pela
sociedade civil

Art. 21 . Qualquer questionamento quanto à votação ou resultado tomado nã reunião da Conselho
Superior que escolherá o Ouvidos-Geral da Defensoria Pública será decidido fundamentadamente
pelo Colegiada, pela malária de seus membros, devendo ser lavrada ata circunstanciada

Art 22 Formalizada a escolha, a Defensoria Pública-Geral procederá à nomeação e posse do
Ouvidos-Geral da Defensoria Pública

S lo 0 0uvidor-Geral escolhido em lista tríplice pelo Conselho Superior da Defensoria Pública
será nomeado pe a Defensoria Pública Geral nos 15 (quinze) dias subsequentes à realização da

sessão colegiada que o escolheu e empossado perante o Conselho Superior

$ 2'. Caso a Defensoria Pública-Geral não efetive a nomeação do(a) candidato(a) escolhido(a)
dentro do prazo previstos este será investido automaticamente no cargo

CAPÍTULOlll

Ouvidos-Geral poderá ser destituído antes do término de seu mandato por ato
da

Defensoria Pública-Geral. após decisão de 2/3 (dois terços) dos membros do Conselho Superior
da Defensoria Pt)blica. observados o contraditório e a ampla defesa: em caso de:

1--abuso de poderá

1 ! conduta incompatível com o exercício da função:

111 -- grave omissãol &
IEF'= 74'."i?$-
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IV - ato de improbidade

Art. 24 A representação para a destituição do Ouvidor-Geral poderá ser formulada por qualquer
pessoa, servidor ou membro e deverá ser dirigido à Defensoria Pública-Geral. observando-se o
seguinte procedimentos

$ 1o. Acolhida a representação pela Defensorla Pública-Geral
Conselho Superior com a proposta de destituição.

será esta encaminhada ao

$ 2'. Recebida a proposta de destituição pelo Conselho Superior, será
Imediatamente notificado a apresentar defesa no prazo de ] 5 (quinze) dias

o Ouvidor-Geral

$ 3'. Não sendo oferecida a defesa
em igual prazo.

o Conselho Superior nomeará Defensor Público para fazê-la

$ 4o. Apresentada a defesa, será o Conselho Superior convocado para, em sessão extraordinária.
deliberar sobre a proposta de destituição, podendo o Ouvidor-Geral ou seu representante
sustentar oralmente pelo prazo de 30 (trinta) minutos

$ 5'. A sessão poderá ser suspensa. pelo prazo máximo de 1 0 (dez) dias úteis. para realização de
diligência requerida pelo Ouvidor-Geral ou por qualquer membro do Conselho Superior da
Defensoria Pública do Estado, desde que reputada, por maioria de votos, imprescindível ao
esclarecimento dos fatosl

$ 6'. Acolhida a proposta de destituição. o Conselho Superior encaminhará os autos à Defensorla
Pública-Geral para a formalização do respectivo ato

$ 7'. Durante o procedimento de destituição. o Ouvidor-Geral poderá ser afastado de suas
funções por decisão fundamentada da maioria absoluta do Conselho Superior, contando o período
de afastamento como de efetivo exercício do mandato para todos os fins, inclusive
remuneratórios.

CAPITULOIV
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Art. 25. Ocorrendo a vacância do cargo de Duvidar-Geral. será realizado, em até 30 (trinta) dias
novo processo de escolha para o preenchimento da vaga. na forma prevista nesta Resolução

Art. 26. Em caso de licenças, afastamentos e em caso de vacância, até a conclusão de novo
processo de escolha para o preênchlmento da vaga, incumbe a Defensorla Pública-Geral designar
Ouvldor Interino, dentre o quadro de servidores da instituição, preferencialmente do quadro do
Orgão Auxiliar

/
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CAPITULO V
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Art. 27. A Escola Superior da Defensoria Pública promoverá curso de capacitação e ambientação
ao Ouvldor-Geral recém-empossado, visando, em especial, à apresentação dos órgãos e
normativas internas.

Art: 28. Previamente à deflagração do processo eleitoral para escolha do Ouvidor-Geral. a
Defensoría Pública por meio de seus órgãos e com o apoio da Associação Goiana das Defensoras

e dos Defensores Públicos do Estado de Golas deverá promover reuniões e audiências públicas
com a sociedade civil com o objetivo de esclarecer e consclentlzar, numa pauta de educação em
direitos, as funções e relevâncias da Ouvidofia

Art. 29. Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Superior da Defensoria Pública

Art. 30. Esta Resolução entra em vigor no dia da sua publicação

""-.;.. .:*;::á...É: :
\ h , "Presidente do CSDP

'\ FN. PR

::.;ÚÚ:**TRAGO
Primeiro

:iHr;ÜhÂi. .l: ...:Ê..i
Conselheiro

:c:.õgf,
,/'

.-'' LI
íããêlÊ:Gera!

)'.

rwRLAzAmi@lÉLaMHon aul

. .2.f-;::;;:..::: .'J
LEONARDOCÉSARLUIZ,S'#ÜTZ

Conselheiro (.,.,,,"'

líl::\».
ALLAN WONTdNI'UOÓS

Presidente da AGDP

Ala!'ce il; 1. Jcaqu! 3z $íc$: }1' 282, Qd. 21?'; Lí- ]4. $eto{ M:!riste: CÜP: ?a.'i7$-1í$G: Gülâtlia-GO.l l

T'©i©f : <$2} 32un1-:33{1fl}




