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Governo do Estado do Piauí 
Defensoria Pública 
Conselho Superior 

 
RESOLUÇÃO Nº. 032/2012 – CSDP 

 
Dispõe sobre alteração da Resolução CSDP 
Nº 028/2012. 

 
 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ, 

no exercício de suas atribuições legais e considerando o que foi deliberado na sessão de 

15.06.2012: 

                     RESOLVE: 

 

Art. 1º - Os parágrafos 5º, 6º e 7º do art. 1º da RESOLUÇÃO CSDPPI nº 028/2012, passam a 

vigorar com a seguinte redação: 
 

§ 5º Os Diretores das Defensorias Públicas Cíveis da Capital, das 
Defensorias Públicas Criminais da Capital, das Defensorias Regionais, de 
Núcleos Especializados, da Defensoria Itinerante e da Escola Superior da 
Defensoria Pública deverão apresentar até o ultimo dia útil de cada mês, ao 
Defensor Público Geral e ao Corregedor, relatório das atividades relativas 
ao mês anterior, desenvolvidas no âmbito de suas respectivas diretorias, 
consolidando relatórios mensais apresentados pelos Defensores Públicos.  
§ 6º - Os Defensores Públicos deverão apresentar ao Diretor das suas 
respectivas áreas de atuação, até o dia 10 de cada mês, relatório das 
atividades desenvolvidas no mês anterior no âmbito de cada defensoria 
pública (art. 33, XX), conforme modelos em anexo. 
 § 7 - O Defensor Público Geral, o Corregedor e os Diretores deverão criar 
e manter e-mails institucionais próprios para o recebimento dos relatórios 
enviados, devendo, após o recebimento dos mesmos, ser enviado ao 
Defensor e-mail acusando recebimento. 

 

Art. 2º. O art. 6º da RESOLUÇÃO CSDPPI nº 028/2012, passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

Art. 6º - Os relatórios de atividades devem ser remetidos por via eletrônica, 
cabendo ao órgão que o receber providenciar seu arquivamento virtual. 

 

Art. 3º. Ficam revogados os parágrafos 8º e 9º do art. 1º, e arts 3º e 4º da RESOLUÇÃO 

CSDPPI nº 028/2012. 

Art. 4º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
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Sala de Reuniões do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do 

Piauí, em 13 de julho de 2012.  
  

 
Norma Brandão de Lavenére Machado Dantas 

Defensora Pública-Geral 
Presidente do Conselho Superior da Defensoria Pública 

 
 
 

 


