
 

 

RESOLUÇÃO CSDPE Nº 012/2013 
 
 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO 
ESTADO DO PIAUÍ,  no uso de suas atribuições legais,  

 
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 153/CE); 

 
CONSIDERANDO que é função institucional da Defensoria Pública atuar 

nos Juizados Especiais (art.4º, XIX da Lei Complementar Federal 80/94) 
 
  CONSIDERANDO que nos Juizados Especiais, para prestação de serviços 

de informação, orientação e petição aos necessitados, deve funcionar, em juízo ou fora 
dele, pelo menos, um representante da Defensoria Publica (art. 129, CE); 

 
CONSIDERANDO que a Defensoria Pública Estadual possui autonomia 

funcional e administrativa assegurada pelo § 2º do art. 134 da Constituição Federal e 
pelo § 3º do artigo 153 da Constituição Estadual; 

 
CONSIDERANDO que cabe ao Conselho Superior da Defensoria Pública 

editar normas necessárias à disciplina e regular funcionamento da Defensoria Pública do 
Estado (Art. 17, XII da LCE 59/05); 

 
CONSIDERANDO a necessidade de aprimorar a distribuição de atribuições 

e a descentralização de atendimento dos Defensores Públicos que atuam na Capital e 
Interior, aperfeiçoando suas atuações; 

 
R E S O L V E: 

 
Art. 1º A Defensoria Pública do Estado do Piauí, por meio do(a) 

Defensor(a) Público(a) Geral, poderá firmar convênios com as Instituições de Ensino 
Superior Públicas ou Privadas para cooperação mútua, mediante Termo Escrito e prazo 
determinado. 

 
§ 1º O convênio terá como objetivo a colaboração da Defensoria Pública 

através dos seus membros para o aperfeiçoamento da cultura jurídica dos alunos da 
instituição conveniada, assim como o auxílio aos Defensores Públicos na prestação de 
assistência Jurídica, Judicial ou Extrajudicial aos necessitados, assim considerados na 
forma da Lei.  

 
§ 2º O prazo do convênio será fixado no Termo de Convênio, não podendo 

ser superior a 05(cinco) anos, facultada a renovação a critério da Defensoria Pública 
Geral. 

 
§ 3º A assinatura do Termo de Convênio deverá ser precedida de parecer da 

Assessoria Jurídica do Gabinete acerca da viabilidade jurídico-administrativa. 
 



 

 

Art.2º O Defensor Público Geral poderá designar, por meio de Portaria, até 
2(dois) Defensores Públicos para atuarem junto aos Núcleos de Prática Jurídica e 
Escritório Escola em cada Instituição de Ensino Superior, na forma desta Resolução e 
do respectivo Termo de Convênio. 

 
Art.3º Nas cidades onde há até 2 (dois) Defensores Públicos no exercício de 

suas funções, para cada Instituição de Ensino, sobre estes deverá recair a designação 
para atuar perante a Instituição de Ensino Superior local, ressalvada a recusa dos 
interessados. 

 
Art. 4º Nas cidades onde há mais de 2(dois) Defensores Públicos no 

exercício de suas funções, para cada Instituição de Ensino, será publicado Edital de 
abertura de vagas elaborado pelo Conselho Superior, que formará lista de interessados 
para cada núcleo de prática.  

 
§ 1º Após a elaboração da lista, o Defensor Público Geral adotará o sistema 

de sorteio dos Núcleos de Prática e Escritório Escola das Instituições de Ensino e dos 
respectivos Defensores Públicos a serem designados, em ato público, sob supervisão da 
Corregedoria-Geral da Defensoria Pública. 

 
§ 2º Cada Defensor Público não poderá ser designado para mais de um 

Núcleo de Prática e Escritório Escola das Instituições de Ensino Superior. 
 
§ 3º Os Defensores Públicos designados, poderão atuar em cada Instituição 

Superior pelo prazo máximo de 2(dois) anos por sorteio; 
 
§ 4º Os Defensores não sorteados formarão uma lista de suplentes, que 

substituirão os titulares em suas férias e licenças, nos termos do Edital. 
 
§ 5º A lista de interessados terá validade de 02(dois anos), a contar da 

publicação do resultado do último sorteio. 
 
Art. 5º Os dias e horários de atendimento nos núcleos de práticas serão 

ajustados entre os Defensores Públicos e a Instituição de Ensino, desde que não exceda 
a 04(quatro) horas semanais e não prejudique o exercício de suas atribuições nas 
Defensorias Públicas, nos termos do Edital. 

 
Art. 6º As funções a serem exercidas pelos Defensores Públicos junto aos 

Núcleos de Prática das instituições constarão do Termo do Convênio, respeitadas as 
atribuições dos Defensores Públicos Naturais. 

Parágrafo único. Caso seja necessário impetrar qualquer petição inicial, o 
Defensor Público Natural deverá ser comunicado no prazo de 48hs para 
acompanhamento do feito. 

 
Art. 7º Os Defensores Públicos designados deverão entregar relatório 

mensal circunstanciado de suas atividades à Corregedoria Geral da Defensoria Pública. 
 
Parágrafo único. Caso deixe de entregar injustificadamente mais de 05 

(cinco) relatórios mensais, o Defensor será sucedido por seu suplente, na forma do 
prevista em Edital. 



 

 

 
Art. 8º Eventual retribuição pecuniária por parte das instituições de ensino 

será revertida ao Fundo de Modernização e Reaparelhamento da Defensoria Pública do 
Estado do Piauí. 

 
Parágrafo único. A verba recebida deverá, preferencialmente, ser revertida 

ao Desenvolvimento e Aparelhamento do Núcleo/Área/Comarca de atuação do 
Defensor Público que exerceu as atividades junto aos Núcleos de Prática.  

 
Art. 9º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
 
Sala de Reuniões do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do 

Piauí, em 26 de julho de 2013. 
 
 

Norma Brandão de Lavenére Machado Dantas 
Defensora Pública-Geral 

Presidente do Conselho Superior da Defensoria Pública 
 
 

Publicada no Diário Oficial nº 147, pág. 24/25, de 05/08/2013. 
 

 


