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PORTARIA Nº 103/GAB/DPE-AC
A Defensora Pública-Geral do Estado do Acre, no uso
de suas atribuições legais;
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para que
em observância à legislação vigente, atuarem como
gestores e fiscais do CONTRATO Nº 21/2021, celebrado
entre a DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO -
DPE, e a empresa JWC MULTISERVIÇOS LTDA, que
tem por objeto para prestação de serviço de apoio
técnico operacional (Artífice Carpinteiro), conforme
Processo DPE/AC SEI Nº 0305.006725.00130/2021-80,
para atender as necessidades da DPE/AC:
I - Gestor Titular: BRUNO NORBERTO, matrícula nº
955268-5.
II - Gestor Substituto: TAINAN PORTELA MADEIRO,
matrícula nº 9442618-2.
III - Fiscal Titular: DIONISIO DE ARAUJO SOUZA,
matrícula nº 949916-4;
IV - Fiscal Substituto: LEONICIO DE ALENCAR SOUZA,
matrícula nº 9555382-01.
Art. 2º. Compete aos gestores o acompanhamento da
execução processual do processo administrativo de
despesa pública - PADP, bem como a realização de
todos os atos materiais e documentais necessários ao
atendimento da legislação vigente, sem prejuízo das
disposições do Manual de Gestão e Fiscalização de
Contratos Administrativos da CGE/AC:
I – Instruir os processos administrativos de despesa
pública com os documentos obrigatórios e necessários,
nos termos e limites estabelecidos pelo Contrato
Administrativo firmado;
II – Dar publicidade e manter semanalmente atualizados
os dados de cada PADP sob sua gerência por meio da
inserção de dados em meios informáticos, a exemplo do
GRP;
III – Acompanhar a vigência do instrumento contratual, a
fim de proceder às diligências administrativas de
prorrogação, se possível e vantajoso for, ou ao
encerramento da contratação, de modo a garantir o
atendimento do interesse público.
Parágrafo único. O gestor que não observar as normas
contidas nesta Portaria e no Manual de Gestão e

Fiscalização de Contratos Administrativos e causar
danos de qualquer ordem ao Poder Público em
decorrência do exercício do ônus a ele incumbido,
responderá pelos danos que causar.
Art. 3º. Compete aos fiscais a verificação da correta
execução do objeto contratual, em seu aspecto
quantitativo e qualitativo, bem como o atendimento às
normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado.
Parágrafo único. O fiscal que não observar as normas
contidas nesta Portaria e no Manual de Gestão e
Fiscalização de Contratos Administrativos e causar
danos de qualquer ordem ao Poder Público em
decorrência do exercício do ônus a ele incumbido,
responderá pelos danos que causar.
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua
expedição, revogando as demais disposições em
contrário, por ser oportuno e conveniente para os
interesses da Administração.
Rio Branco-AC, 1º de junho de 2021.
       
SIMONE JAQUES DE AZAMBUJA SANTIAGO
Defensora Pública-Geral do Estado
_____________________________________________

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
DO ACRE
Ao vigésimo oitavo dia do mês de abril de dois mil e
vinte e um, às quinze horas e três minuto, através da
plataforma de videoconferência da Defensoria Pública,
reuniu-se o Conselho Superior desta instituição para a
SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA de dois mil e vinte e
um, sendo a sessão presidida pela Exma. Presidente do
Conselho, Simone Jaques de Azambuja Santiago, a
Subdefensora Roberta de Paula Caminha Melo,
Corregedora-Geral Fenísia Araújo da mota membros
natos; Os Conselheiros Juliana Caobianco Queiroz
Mateus Zanotti, Fabíola Aguiar Rangel, Bruno José
Vigato, Diego Victor Santos Oliveira, o Presidente da
ADPACRE, Rafael Figueiredo Pinto, e ausente
justificadamente a Ouvidora-Geral Solene Oliveira da
Costa. Após as formalidades de praxe e saudação da
Presidente, pela ordem, se passou a apreciação dos
itens da pauta: Item 1 – Abertura e verificação de
quórum legal – Constatado o quórum legal, iniciou-se a
reunião. Item 2 - Leitura, discussão, aprovação e
assinatura da ata da 1ª Reunião ordinária, realizada em
27 de janeiro de 2021 –  após lida e discutida, a referida
ata foi aprovada por unanimidade. Item 3 – Alteração da
Resolução Administrativa nº 001-CSDPE-AC, de 31 de
janeiro de 2018, que dispõe sobre a criação do setor de
intimações eletrônicas de primeiro e segundo grau no
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âmbito da Defensoria Pública do Estado do Acre– Após
ser lida e discutida, a referida alteração foi aprovada por
unanimidade. Item 4 – Minuta da Resolução
Administrativa que cria e regulamenta, no âmbito da
Defensoria Pública do Estado do Acre, o Subnúcleo de
Superendividamento e Ações do Consumidor – Após ser
lida e discutida, foi decidido por unanimidade dos
membros do Conselho Superior, dar-se vista da referida
minuta a Conselheira Fabiola Aguiar Rangel, com prazo
de trinta dias para votação em reunião futura.   Item 5 –
Minuta da Resolução Administrativa de apresentação no
SOLAR dos dados inerentes ao relatório mensal de
atividades produzido pelos Defensores Públicos do
Estado do Acre - Após ser lida e discutida, a Exma.
Presidente do Conselho Superior Simone Jaques de
Azambuja Santiago, solicitou vista da referida minuta
para apreciação e votação em reunião futura. Item 6 –
Minuta da Resolução Administrativa que dispõe sobre o
Programa de Concessão de Ajuda Financeira para
Pagamento, total ou parcial, de cursos de mestrado,
doutorado e dos que tenham caráter de especialização,
aperfeiçoamento, atualização e extensão profissional,
pela Defensoria Pública do Estado do Acre - Após ser
lida e discutida, a referida minuta foi aprovada por
unanimidade. Item 7 – Alteração da Legislação
Complementar Estadual nº 312/2015 que dispõe sobre a
alteração do quadro de pessoal de apoio da Defensoria
Pública do Estado do Acre- DPE/AC, objetivando a
reorganização administrativa dos cargos em comissão
da instituição- Após ser lida e discutida, a referida
alteração foi aprovada por unanimidade. Item 8 –
Alteração da Legislação Complementar Estadual nº
158/2006, que dispõe sobre a Lei Orgânica da DPE/AC,
objetivando a substituição da nomenclatura “subsídio”
por “vencimentos” e “vencimentos básicos” no texto da
Lei - Após ser lida e discutida, a referida minuta foi
aprovada por unanimidade Item 9 – Outros assuntos
administrativos, Ato contínuo, a presente reunião foi
encerrada, sendo a ata lida e assinada por todos,
conforme abaixo.
Presidente ___________________________________
Membro nato _________________________________
Membro Nato _________________________________
Membro Nato (ouvidora)_________________________
Membro Eleito ________________________________
Membro Eleito ________________________________
Membro Eleito ________________________________
Membro Eleito_________________________________
Pres. ADPACRE - _____________________________
Secretária ____________________________________
_____________________________________________

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 005 – CSDPE-AC,
DE 02 DE JUNHO DE 2021.
Cria e regulamenta, no âmbito da Defensoria Pública do
Estado do Acre, o SUBNÚCLEO DE
SUPERENDIVIDAMENTO E AÇÕES DO
CONSUMIDOR.
A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DO
ACRE, no uso de suas atribuições legais, com
fundamento no art. 100 da Lei Complementar Federal nº
80/94 c/c art. 4º-C, inciso I, da LCE n.158/2006, e tendo
em vista a deliberação do Conselho Superior-DPE-AC,
tomada na 3ª Reunião Ordinária do Exercício de 2021,
realizada no dia 02 de junho (quarta-feira), às 15h00min,
por meio da plataforma de videoconferência da
Defensoria Pública do Estado do Acre;
CONSIDERANDO o art. 21 da RESOLUÇÃO Nº
001/2011/GAB/DPE-AC, Publicado no DOE nº 10.566,
de 08 de junho de 2011;
CONSIDERANDO que o pleno exercício da autonomia
disposta em sede constitucional impõe a adoção de
medidas administrativas, visando à otimização da
prestação contínua e ininterrupta do serviço de
assistência jurídica integral e gratuita aos juridicamente
necessitados;
CONSIDERANDO que a descentralização
administrativa, através da criação dos Núcleos e
Subnúcleos Especializados de Atendimento, tem como
escopo o planejamento e a execução da política
institucional de acesso à justiça de pessoas e grupos
em situação de vulnerabilidade específica e
diferenciada;
CONSIDERANDO que incumbe à Defensoria Pública,
enquanto instituição permanente e essencial à função
jurisdicional do Estado, expressão e instrumento do
regime democrático, além da orientação jurídica, a
promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os
graus, dos direitos individuais e coletivos, de forma
integral e gratuita, aos necessitados;
CONSIDERANDO que a Defensoria Pública do Estado
do Acre tem como objetivo a prevalência e a efetividade
dos direitos humanos, na forma do art. 3º-A da Lei
Complementar nº. 80/94 e dos tratados internacionais
de direitos humanos dos quais o Brasil é signatário;
CONSIDERANDO a relevância que a Lei Complementar
nº. 132, de 07 de outubro de 2009, atribuiu à promoção,
educação, conscientização e defesa dos direitos
humanos, inclusive entregando à Defensoria Pública as
funções institucionais de promover prioritariamente a
solução extrajudicial de litígios, de postular perante
órgãos internacionais de direitos humanos, de ajuizar
ação civil pública ou qualquer outra espécie de ação
capaz de propiciar a adequada tutela dos direitos
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difusos, coletivos ou individuais homogêneos, quando o
resultado da demanda puder beneficiar grupo de
pessoas hipossuficientes, além da missão de promover
a mais ampla defesa de todo e qualquer direito
fundamental dos necessitados;
CONSIDERANDO que são características dos direitos
humanos a universalidade, a indivisibilidade, a
interdependência e a inter-relação, com origem comum
na dignidade inerente à pessoa humana;
RESOLVE:
Art. 1º - Criar o Subnúcleo de Superendividamento e
ações do consumidor, que funcionará por intermédio
das Defensorias de atendimento cível inicial e ficará
vinculado e subordinado ao Núcleo Cível.
Art. 2º - O Subnúcleo de Superendividamento e ações
do consumidor funcionará de modo permanente e
integrado com os demais núcleos e subnúcleos da
Defensoria Pública do Estado do Acre, primordialmente
com as Defensorias Especializadas.
Parágrafo único. A atuação do Subnúcleo de
Superendividamento e ações do consumidor será
subsidiária e complementar nos casos em que a matéria
ligada ao indivíduo/grupo vulnerável for de atribuição de
outro núcleo, subnúcleo ou Defensoria especializada,
que serão imediatamente comunicado das medidas
adotadas.
Art. 3º - O Subnúcleo de Superendividamento e ações
do consumidor também poderá propor medidas judiciais
e extrajudiciais para a tutela de interesses individuais,
agindo isolada ou conjuntamente com os defensores
públicos dos demais núcleos e subnúcleos, sem prejuízo
da atuação do defensor natural, que deverá ser
comunicado, em casos de:
I - litígio estratégico;
II - caso individual de grave violação de direitos do
consumidor;
III - prestar atendimento à pessoa ou grupo de pessoas
que integrem projetos e programas da Defensoria
Pública do Estado do Acre atinentes à defesa do
consumidor.
Art. 4º - São as atribuições do Subnúcleo de
Superendividamento e ações do consumidor:
I - Identificar o estado de Superendividamento, através
do preenchimento de questionário próprio, no qual
deverá conter planilha com todos os dados econômico-
financeiros do consumidor;
II - buscar soluções extrajudiciais, notadamente através
de audiências de conciliação, seja individualmente, seja
em conjunto com todos os credores do consumidor;
III - promover a tutela jurisdicional do consumidor,
através de todas as espécies de ações cabíveis, sempre
visando à manutenção de sua dignidade como pessoa

humana;
IV - promover medidas de prevenção ao
Superendividamento, mormente através de projetos de
educação para o consumo consciente;
V - ministrar palestras periódicas aos Defensores
Públicos do Estado do Acre, com atribuição em matéria
consumerista, a fim de oferecer suporte técnico (judicial
e extrajudicial) para soluções de conflitos referentes a
consumidores;
VI - divulgação de estatística anual dos consumidores
superendividados assistidos pelo Subnúcleo de
Superendividamento e ações do consumidor, além de
um ranking das empresas que possibilitam a solução
dos conflitos como forma de combate ao
superendividamento, bem como as demais demandas
de natureza consumerista.
Parágrafo Único - O Defensor Público integrante do
Subnúcleo de Superendividamento e ações do
consumidor, dada a especificidade da matéria, poderá
acompanhar e interpor recursos, podendo atuar em
conjunto com o Defensor Natural nas ações por ele
deflagradas.
Art. 5º - Compete também ao Subnúcleo de
Superendividamento e ações do consumidor:
I - compilar, produzir e divulgar informações técnico-
jurídicas, sem caráter vinculativo, aos(às)
Defensores(as) Públicos(as);
II - realizar e estimular o intercâmbio permanente entre
os(as) Defensores(as) Públicos(as), objetivando o
aprimoramento institucional e a uniformidade dos
entendimentos ou teses jurídicas;
III -  representar a instituição perante conselhos e
demais órgãos colegiados, por qualquer de seus
membros, mediante designação do(a) Defensor(a)
Público(a)Geral do Estado;
IV - prestar assessoria aos órgãos da Defensoria
Pública do Estado nas matérias estabelecidas pelos
programas descritos no núcleo;
V - apresentar notas técnicas e acompanhar propostas
legislativas afeitas à respectiva área de especialidade;
VI - fomentar e monitorar as políticas públicas adotadas
em favor dos grupos em situação de vulnerabilidade;
VII - atuar em rede com instituições públicas ou privadas
e com a sociedade civil, a fim de otimizar e ampliar os
serviços ofertados à população e incentivar o
permanente intercâmbio interinstitucional e a
participação democrática;
Art. 6º - Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação, revogando as disposições em contrário, por
ser oportuno e conveniente para os interesses da
Administração.
Rio Branco-AC, 02 de junho de 2021.
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SIMONE JAQUES DE AZAMBUJA SANTIAGO
Presidente do Conselho Superior da DPE/AC
_____________________________________________

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 006 – CSDPE-AC,
DE 02 DE JUNHO DE 2021.
ALTERA E ACRESCE A RESOLUÇÃO
ADMINISTRATIVA Nº 004/2021/CS/DPE-AC QUE
DISPÕE SOBRE O PROGRAMA DE CONCESSÃO DE
AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO, TOTAL OU
PARCIAL, DE CURSOS, INCLUINDO
EXPLICITAMENTE A POSSIBILIDADE DE O
BENEFICIÁRIO REALIZAR O PAGAMENTO INTEGRAL
DAS MENSALIDADES EM COTA ÚNICA OU
MODALIDADES SIMILARES.
O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO ACRE, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 6º, inciso I, da Lei Complementar nº
158, de 6 de fevereiro de 2006, e alterações posteriores,
e tendo em vista a deliberação do Conselho Superior-
DPE-AC, tomada na 3ª Reunião Ordinária do Exercício
de 2021, realizada no dia 02 de junho (quarta-feira), às
15h00min, por meio da plataforma de videoconferência
da Defensoria Pública do Estado do Acre.
CONSIDERANDO que a Defensoria Pública é
incumbida, com fundamento na dignidade da pessoa
humana, de prestar a assistência jurídica integral e
gratuita e a representação judicial e extrajudicial, em
todas as esferas administrativas e instâncias judiciais,
aos necessitados (art. 134/CF e 158/AC);
CONSIDERANDO a autonomia funcional e
administrativa da Defensoria Pública Estadual,
estabelecida pela Emenda Constitucional nº 45/2004,
que instituiu o parágrafo 2º do artigo 134 da Constituição
Federal, consubstanciada na capacidade de autogestão
e de organizar, dispor e gerir os seus próprios serviços,
visando a dar-lhes efetividade, continuidade e eficiência;
CONSIDERANDO a disposição expressa do artigo 11º-
F, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 158/2006,
que prevê a possibilidade de concessão de ajuda
financeira para pagamento, total ou parcial, de cursos
de mestrado, doutorado e dos que tenham caráter de
especialização, aperfeiçoamento, atualização e
extensão profissional;
CONSIDERANDO a necessidade de aprimoramento
técnico, científico e profissional dos Defensores Públicos
do Estado do Acre, de modo proporcionar uma melhor
prestação dos serviços Defensoriais;
CONSIDERANDO a necessidade de se regulamentar o
procedimento para a concessão de ajuda financeira aos
cursos citados anteriormente.  
CONSIDERANDO a necessidade de se prever

expressamente os casos em que o beneficiário do
programa de ajuda financeira realizar o pagamento
integral do valor do curso, seja em cota única ou
modalidade similar.
RESOLVE:
Art. 1º.  A Resolução Administrativa nº
004/2021/CS/DPE-AC, de 28 de abril de 2021, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 9º. (...)
(...)
§6º Nas hipóteses em que o beneficiário do programa
de ajuda financeira realizar o adimplemento das
mensalidades do curso em pagamento único, ou em
pagamentos de periodicidade que não se encaixem no
§1º deste artigo, o documento de pagamento será
substituído pela apresentação mensal de comprovante
de matrícula ou declaração similar que comprove a
condição regular de aluno.”
Art. 2º. Esta Resolução Administrativa entra em vigor na
data de sua publicação, revogando as disposições em
contrário.
Art. 3º. Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Rio Branco-AC, 02 de junho de 2021.
                
SIMONE JAQUES DE AZAMBUJA SANTIAGO
Presidente do Conselho Superior da DPE/AC
_____________________________________________

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 007 – CSDPE-AC,
DE 02 DE JUNHO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A ELEIÇÃO PARA ESCOLHA DO
CORREGEDOR-GERAL DA DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO ACRE, PARA O BIÊNIO DE
2021/2023.
O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO ACRE, no uso de suas atribuições
legais insertas no art. 104 da Lei Complementar Federal
nº 80, de 12.01.94, com as alterações decorrentes da
Lei Complementar Federal nº 132, de 07.10.09; art. 6º, I
e XII da Lei Complementar Estadual nº 158, de
06.02.06, com as modificações da Lei Complementar
Estadual n° 216, de 30.08.10; Resolução nº
001/2011/GAB/DPE-AC, publicada no D.O.E. nº 10.566,
de 08.06.2011 ( Regimento Interno da Defensoria
Pública do Estado do Acre); e demais normas aplicáveis
à espécie, além do decidido na 3ª Reunião Ordinária no
dia 02 de junho de 2021, RESOLVE BAIXAR a presente
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA com a finalidade de
dispor sobre a eleição para o cargo de Corregedor-Geral
da Defensoria Pública do Estado do Acre, nos termos
seguintes:    
Art. 1º. O Conselho Superior da Defensoria Pública do
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Estado do Acre, mediante esta Resolução
Administrativa publicada no Diário Oficial do Estado, no
site da DPE-AC e afixada na Sede da Defensoria
Pública, convoca a eleição para a formação da lista
tríplice para escolha do Corregedor-Geral da Defensoria
Pública do Estado do Acre, para o biênio 2021/2023,
fixando o período de 05 a 09 de julho de 2021, das 8h
às 15h, para que os integrantes do nível mais elevado
da carreira possam realizar suas inscrições, nos termos
previstos nesta Resolução Administração e demais
normas aplicáveis à espécie.
§ 1º. A inscrição do interessado se fará mediante
requerimento escrito dirigido ao Presidente do Conselho
Superior, registrado no Gabinete da Defensoria Pública-
Geral.
§ 2º. No ato da inscrição, o requerimento deverá ser
instruído com os seguintes documentos:  
I – Certidão expedida pelo Setor de Pessoal da
Defensoria Pública de que não esteja afastado de suas
funções institucionais para tratar de interesses
particulares ou para desempenho de atividade política,
nos 02 (dois) anos anteriores à data da eleição;
II – Certidão expedida pela Corregedoria-Geral da
Defensoria Pública de que não tenha sofrido penalidade
disciplinar nos 12 (doze) meses anteriores à inscrição
da candidatura, bem como não esteja respondendo
sindicância ou processo administrativo disciplinar;
III – Certidão negativa de condenação criminal expedida
pelo Poder Judiciário Federal e Estadual;
IV – Curriculum Vitae do Candidato.
Parágrafo único. A inscrição dos interessados implicará
no conhecimento e a aceitação das normas para o
processo de escolha do cargo de Corregedor-Geral da
Defensoria Pública do Estado do Acre, bem como desta
resolução administrativa, dos editais e comunicados a
serem publicados.
Art. 2º. Após análise e verificação dos requerimentos
dos interessados, o Presidente do Conselho Superior
decidirá e divulgará as inscrições indeferidas e deferidas
provisoriamente para que, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, possam ser apresentados possíveis
pedidos de reconsideração das inscrições indeferidas ou
impugnações das inscrições deferidas, que deverão ser
fundamentadas e acompanhadas da prova do alegado,
sob pena de indeferimento liminar.
Parágrafo Único. O candidato, após ciência da sua
impugnação, poderá apresentar defesa escrita no prazo
de 24 (vinte e quatro) horas.
Art. 3º. O Presidente do Conselho Superior decidirá e
divulgará os eventuais pedidos de reconsideração e
impugnações para que, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, os interessados possam, em única e última

instância, interpor recurso, a ser decidido em Reunião
Extraordinária do Conselho Superior, convocada
exclusivamente para esse fim.
§ 1º. Na reunião extraordinária de que trata o caput
deste artigo, poderá haver pedido de vista do processo
pelo prazo de 15 (quinze) minutos.
§ 2º. Após realização da referida reunião, será divulgada
a decisão do Conselho Superior, bem como as
inscrições deferidas definitivamente em ordem
alfabética.
Art. 4º. A eleição será realizada no dia 28 de julho de
2021, em Reunião Ordinária do Conselho Superior,
salvo motivo superior que poderá ser realizada em outra
data, a ser fixada por ato da Defensora Pública-Geral.
Art. 5º. Para a escolha do indicado, cada Conselheiro
poderá votar em até 03 (três) nomes, devendo o voto
ser direto e secreto, sendo que os três mais votados
formarão a lista tríplice.
Art. 6º. Ao receber a cédula, os Conselheiros se dirigirão
à cabine indevassável e exercitarão seus votos de forma
secreta, depositando-os na urna própria, que
permanecerá em local visível.
Art. 7º. A composição da lista obedecerá à ordem dos
mais votados.
Art. 8º. Em caso de empate observar-se-á os seguintes
critérios para o desempate:
I – Mais antigo no cargo de Defensor Público;
II – Maior tempo no serviço público estadual;
III – Maior tempo no serviço público geral;
IV – O mais idoso.
Art. 9º. O Conselho Superior encaminhará a lista tríplice
ao Defensor Público-Geral do Estado, no mesmo dia da
realização da reunião.
Art. 10. Para a escolha do Corregedor-Geral, serão
observadas as disposições da Lei Complementar
Estadual nº 158/06, da Lei Complementar Federal nº
80/94, desta resolução administrativa e demais normas
aplicáveis à espécie.
Art. 11. Os incidentes verificados durante o processo de
votação e apuração, bem como os casos omissos e
dúvidas de interpretação da presente resolução
administrativa, serão resolvidos pelo voto da maioria dos
membros do Conselho Superior da Defensoria Pública
do Estado do Acre.
Art. 12. Esta resolução administrativa entra em vigor na
data de sua publicação, revogando as disposições em
contrário.
Rio Branco-AC, 02 de junho de 2021.

SIMONE JAQUES DE AZAMBUJA SANTIAGO
Presidente do Conselho Superior da DPE/AC
_____________________________________________
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RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 008 – CSDPE-AC,
DE 02 DE JUNHO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A ELEIÇÃO PARA ESCOLHA DOS
MEMBROS DO CONSELHO SUPERIOR DA
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE PARA
O BIÊNIO 2021/2023.
O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO ACRE, no uso de suas atribuições
legais insertas no art. 101 e parágrafos da Lei
Complementar Federal nº 80, de 12.01.94, com as
alterações decorrentes da Lei Complementar Federal nº
132, de 07.10.09; art. 6º, da Lei Complementar Estadual
nº 158, de 06.02.06, com as modificações da Lei
Complementar Estadual n° 216, de 30.08.10; no art. 13,
da Resolução nº 001/2011/GAB/DPE-AC, publicada no
D.O.E. nº 10.566, de 08.06.2011 (Regimento Interno da
Defensoria Pública do Estado do Acre); Resolução
Administrativa nº 004/CS/DPE-AC, de 13.05.2011,
publicada no D.O.E. nº 10.556, de 26.05.2011
(Regimento Interno do Conselho Superior da DPE/AC);
e demais normas aplicáveis à espécie, além do decidido
na 3ª Reunião Ordinária no dia 02 de junho de 2021,
RESOLVE BAIXAR a presente RESOLUÇÃO
ADMINISTRATIVA com a finalidade de dispor sobre a
Eleição para os Membros do Conselho Superior da
Defensoria Pública do Estado do Acre, nos termos
seguintes:    
Art. 1º. Estabelecer as normas regulamentares para
escolha dos membros eleitos do Conselho Superior da
Defensoria Pública do Estado do Acre, para o biênio
2019/2021, que será realizada no dia 02 de julho de
2021, no horário das 8h às 13h, no estacionamento da
sede da Defensoria Pública do Estado do Acre, situada
na Avenida Antônio da Rocha Viana, nº. 3057 – Santa
Quitéria – CEP: 69.918-700 – Rio Branco-Acre,
observando o que dispõe a Lei Complementar Federal
nº 80/94, a Lei Complementar Estadual nº 158/06 e as
prescrições desta Resolução Administrativa, bem como
as recomendações da prevenção da Covid-19.
Art. 2º. Os candidatos que preencham os requisitos
legais e desejarem concorrer para os cargos de
Conselheiros relativos ao nível na carreira em que se
encontram, poderão se inscrever por meio de petição
dirigida ao Presidente da Comissão Eleitoral e
Apuradora, no período de 07 a 11 de junho de 2021, no
horário das 8h às 15h.
§ 1º. A inscrição dos interessados implicará no
conhecimento e a aceitação das normas para o
processo de escolha dos membros do Conselho
Superior da Defensoria Pública do Estado do Acre, bem
como desta Resolução Administrativa, dos editais e
comunicados a serem publicados.

§ 2º. Deverá ser divulgado o nome dos candidatos
inscritos por nível na carreira para que, no prazo de 24
(vinte e quatro) horas, possa ser apresentadas possíveis
impugnações, que deverá ser fundamentada e
acompanhada da prova do alegado, sob pena de
indeferimento liminar.
§ 3º. O candidato, após ciência da sua impugnação,
poderá apresentar defesa escrita no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas.
§ 4º. No prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a Comissão
Eleitoral e Apuradora divulgará a decisão das possíveis
impugnações, bem como a lista dos candidatos inscritos
definitivamente.
Art. 3º. O voto é direto, plurinominal, obrigatório e
secreto dos seus respectivos pares de nível, admitido o
voto em trânsito e proibido o voto por procuração.
Art. 4º. Concorrerão à eleição os Defensores Públicos
Estaduais estáveis que não estejam afastados da
carreira, para mandato de 02 (dois) anos, permitida 01
(uma) reeleição.
§ 1º. Os candidatos somente poderão concorrer a um
cargo vago de Conselheiro correspondente ao nível em
que se encontram na carreira.
§ 2º. A eventual mudança de nível na carreira do
Conselheiro eleito não prejudicará sua
representatividade no colegiado, bem como o exercício
do seu mandato.
Art. 5º. A votação será feita da seguinte forma:
I – O eleitor receberá uma cédula eleitoral, rubricada
pelos integrantes da Comissão Eleitoral e Apuradora,
contendo os nomes de todos os candidatos inscritos, em
ordem alfabética, correspondente ao nível na carreira
que ocupa o eleitor, e fará a sua escolha, apondo um X
no interior do quadrilátero na frente dos nomes dos
candidatos de sua preferência, sendo-lhe facultado o
direito de escolher 02 (dois) nomes;
II – O voto será considerado nulo se o eleitor escolher
mais de 02 (dois) candidatos constantes na cédula
eleitoral, bem como se fizer constar qualquer sinal ou
grafia susceptível de identificação;
III – Ao receber a cédula do Presidente da Comissão
Eleitoral e Apuradora, o eleitor se dirigirá à cabine
indevassável e exercitará o seu voto de forma secreta,
depositando-o na urna própria que permanecerá em
local visível, devendo assinar a lista de votação.
§ 1º. O eleitor só poderá votar em candidatos do seu
respectivo nível na carreira.
§ 2º. O candidato mais votado em seu respectivo nível
será membro titular do Conselho Superior, ao passo que
o segundo candidato mais votado será o suplente.
Art. 6º. Os votos dos Membros da Defensoria Pública do
Estado do Acre lotados no Interior e daqueles que
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estiverem justificadamente ausentes, deverão ser
encaminhados ao Defensor Público - Presidente da
Comissão Eleitoral, através de cédula oficial
devidamente rubricada, diretamente ou por via postal,
até o encerramento da votação, em envelope lacrado,
sem identificação, a fim de garantir-se o sigilo do voto,
colocado em sobrecarta, a qual não poderá conter
rasuras ou emendas e que será aberta somente no dia
da eleição pela Comissão Eleitoral.
§ 1º.  Aplica-se o disposto do caput deste artigo, aos
Membros da Defensoria Pública do Estado do Acre que
na data da eleição estejam no interior ou fora do Estado,
em razão de serviço, em gozo de férias ou licença.
§ 2º. Os membros que se encontrarem ausentes no dia
da votação, deverão solicitar ao Defensor Público –
Presidente da Comissão Eleitoral, até o dia 23 de junho
de 2021, no endereço eletrônico
comissao.cs.2021.2023@gmail.com, conforme modelo
previsto no anexo I, o envio antecipado da cédula de
votação, de acordo com o que prescreve o caput do art.
6º desta resolução.
Art. 7º. Fica criada a Comissão Eleitoral e Apuradora
composta pelos Defensores Públicos abaixo nominados:
TITULARES
I – WÂNIA LINDSAY FREITAS DIAS – Presidente
II – GERSON BOAVENTURA DE SOUZA - 1ª Secretário
III – LUIS GUSTAVO MEDEIROS DE ANDRADE - 2º
Secretário.
SUPLENTES
I – THAIS ARAÚJO DE SOUSA OLIVEIRA;
II – CELSO ARAÚJO RODRIGUES;
III – CÉLIA DA CRUZ BARROS CABRAL FERREIRA;
Parágrafo Único.  O Presidente da Comissão Eleitoral e
Apuradora será substituído pelo 1º Secretário e, assim,
sucessivamente.
Art. 8º. Compete à Comissão Eleitoral e Apuradora:
I – Dirigir o processo eleitoral, desde a inscrição dos
candidatos até a apuração dos votos e proclamação do
resultado;
II - Apurar os votos e proclamar o resultado, lavrando a
respectiva ata, constando os nomes dos membros
eleitos e respectivos suplentes, a qual será publicada o
seu extrato no Diário Oficial do Estado e da Defensoria
Pública;
III - Resolver os incidentes relativos a vícios ou defeitos
de votação.
Art. 9º. Para a votação, deverão ser observados os
seguintes procedimentos:
I - Será realizada em sala previamente designada pela
mesa receptora e divulgada amplamente até a data da
realização da eleição;
II - Antes de votar, o eleitor assinará a lista de presença;

III - As votações serão feitas em sobrecartas;
IV - As cédulas e sobrecartas dos votos em trânsito
serão colhidas em envelopes separados, com listas de
presença também em separado.
Art. 10. Concluída a votação, a comissão eleitoral e
Apuradora observar-se-á o seguinte:
I - Encerrará as listas de presença, inutilizando os
espaços em branco;
II – Elaborará ata registrando, se necessário, os fatos
ocorridos que entenda relevantes, apondo ao final as
assinaturas;
III - Colocará no envelope apropriado as sobrecartas de
votação contendo as cédulas e a lista de presença dos
eleitores;
IV - Rubricará os envelopes, podendo também fazê-lo
os fiscais e outros eleitores presentes.
Art. 11. A apuração dos votos compete à Comissão
Eleitoral e Apuradora, que deverá observar o seguinte:
I - A apuração será feita na Sede da Defensoria Pública,
logo após o término do pleito eleitoral;
II - A Comissão Eleitoral e Apuradora, em Sessão
Pública, logo após a eleição, abrirá um a um os
envelopes, confrontando o número de sobrecartas
contendo as cédulas de votação com o número de
votantes subscritores das listas de presença, iniciando,
em seguida, a contabilização;
III - Em casos de empate entre os concorrentes, o
desempate será determinado, sucessivamente, pelo
maior tempo de serviço no nível, pelo maior tempo de
serviço na carreira e pela idade dos candidatos em favor
do mais idoso.
IV - Findos os trabalhos de apuração e resolvidos
eventuais questionamentos quanto à votação e
apuração, a Comissão Eleitoral e Apuradora
proclamará, ainda na Sessão Pública, o resultado.
Art. 12. Qualquer questionamento quanto ao resultado
será decidido pela comissão eleitoral e apuradora ainda
na sessão pública, devendo o primeiro secretário da
comissão lavrar ata circunstanciada do pleito, transcrita
em livro próprio para registro na Defensoria Pública do
Estado, devendo ser publicada no Diário Oficial do
Estado.
Art. 13. Da ata de apuração constarão os nomes dos
membros eleitos e dos demais votados, em ordem
decrescente de votação, para fins do art. 5º, § 6º e art.
5º-A, da LCE nº 158/06.
Art. 14. Logo após o término dos trabalhos, a comissão
eleitoral e apuradora remeterá cópia da ata a Defensora
Pública-Geral e ao Presidente do Conselho Superior da
Defensoria Pública do Estado do Acre.
Art. 15. Objetivando a plena execução das prescrições
previstas neste diploma Legal, poderão ser expedidas
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instruções complementares, tanto pela Defensora
Pública-Geral como pela Comissão Eleitoral e
Apuradora.
Art. 16. Os casos omissos e dúvidas de interpretação
serão resolvidos pelo presidente da comissão eleitoral e
apuradora, aplicando-se, no que couber, a Lei Orgânica
da Defensoria Pública do Estado do Acre, a Lei
Orgânica Nacional da Defensoria Pública, disposições
da Lei Adjetiva Civil, analogia com o Regimento Interno
das demais carreiras essenciais à justiça e pelos
princípios gerais do direito.
Art. 17. Esta resolução administrativa entrará em vigor
na data de sua publicação, revogando as disposições
em contrário.
Rio Branco-AC, 02 de junho de 2021.

SIMONE JAQUES DE AZAMBUJA SANTIAGO
Presidente do Conselho Superior da Defensoria
Pública/AC

_____________________________________________

ANEXO I

DOCUMENTO DE SOLICITAÇÃO DE CÉDULA DE
VOTAÇÃO

Excelentíssima Sra. Presidente da Comissão Eleitoral
para os membros do conselho superior da Defensoria
Pública do Estado do Acre, biênio 2021-2023.

____________________________________________,
Defensor(a) Público(a) do Estado do Acre, venho a
presença de Vossa Excelência solicitar, com base no
que prescreve o art. 6º, § 2º da Resolução
Administrativa nº 00xx – CSDPE-AC, de 02 de junho de
2021, o encaminhamento da cédula de votação para o
seguinte endereço: (Rua, nº, bairro, complemento, cep,
cidade e Estado).

Comprometo-me a encaminhar a referida cédula dirigida
ao presidente da Comissão Eleitoral, nos termos
previstos no caput  do art. 6º da referida Resolução,
para o seguinte endereço: Avenida Antônio da Rocha
Viana, nº. 3057 – Santa Quitéria – CEP: 69.918-700 –
Rio Branco-Acre, sala 306.  

Local

Data

Assinatura

          COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS          

TERMO DE ADESÃO nº 8/2021/DPE
DECLARO, para os devidos fins, que a Defensoria
Pública do Estado do Acre/DPE adere à Ata de Registro
de Preços n°026/2020, oriunda do Pregão SRP nº
022/2020 da Prefeitura Municipal de Tarauacá/AC -
Comissão Permanente de Licitação, cujo o objeto é a
aquisição de material permanente do tipo
eletrodomésticos e móveis, com o objetivo de atender
as necessidades da Defensoria do Estado do Acre, no
item e quantidade a seguir:
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CNPJ: 23.799.842/0002-31
FORNECEDOR: DREAM LTDA

SIMONE JAQUES DE AZAMBUJA SANTIAGO

Defensora Pública-Geral do Estado do Acre.

_____________________________________________

EXTRATO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°
23/2020
PARTES: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO
ACRE e a Empresa THYSSENKRUPP ELEVADORES
S.A.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA
1.1. Fica alterada a Cláusula Nona (Da Vigência) do
Contrato nº 23/2020, alterando-se o termo final de
vigência do contrato para 05/06/2022, conforme faculta
a legislação vigente.
CLÁUSULA SEGUNDA– DA INALTERABILIDADE DAS
DEMAIS CLÁUSULAS
3.1. Permanecem em pleno vigor os demais termos do
aludido contrato que originou o presente Termo Aditivo,
não alterados pelo presente instrumento.
Data de Assinatura: 28 de maio de 2021.
Assinam: SIMONE JAQUES DE AZAMBUJA
SANTIAGO – Contratante, RUY DOS SANTOS
ANDRADE E VALDERLANE NASCIMENTO GALVÃO -
Contratada.
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