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CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO PIAUÍ 

 
RESOLUÇÃO Nº 023/2011 – CSDP 

 

Dispõe sobre os critérios objetivos para 

aferição da antiguidade e do merecimento 

para promoção dos Defensores Públicos do 

Estado do Piauí.  

 

 
O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 

DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais,  

 

CONSIDERANDO que compete ao Conselho Superior o exercício de 

atividades consultivas, normativas e decisórias a serem previstas na lei estadual nos termos do 

Artigo 102 da Lei Complementar Federal nº. 80/94 com as alterações promovidas pela Lei 

Complementar 132 de 2009; 

CONSIDERANDO que compete ao Conselho Superior, além de outras 

atribuições, as previstas nos incisos I, II, III, VI, XII e XIV do artigo 17 da Lei Complementar 

Estadual 59/2005; 

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar o processo de promoção 

por antiguidade e merecimento na carreira de Defensor Público do Estado do Piauí; 

CONSIDERANDO a necessidade de conferir maior transparência, 

impessoalidade, moralidade e objetividade ao processo de promoção por antiguidade e 

merecimento; 

   RESOLVE: 

 

Art. 1º -  A promoção consiste no acesso imediato dos membros efetivos da Defensoria 

Pública do Estado de uma categoria para outra da carreira. 

 

Art. 2º  - As promoções na carreira de Defensor Público, condicionadas em qualquer caso à 

existência de vagas, publicadas no Diário Oficial do Estado, em edital de vacância do cargo a 

ser preenchido, serão feitas gradualmente de uma categoria para a imediatamente superior, 

pelos critérios de antiguidade e merecimento, alternadamente. 
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§1º- Para concorrer à promoção o Defensor Público deverá se inscrever, nos termos desta 

Resolução. 

§2º- As promoções serão efetivadas por ato do Defensor Público-Geral, após aprovação do 

Conselho Superior. 

 

§ 2º - As promoções serão efetivadas por ato do Defensor Público – Geral, mediante listas de 

promoção por antiguidade e por merecimento organizadas pelo Conselho Superior, que 

aprovará, anualmente, a lista por antiguidade. (Redação dada pela Res. nº 027/2012 – CSDP, 

pub. D.O nº 75, pág. 7, de 20/04/2012) 

 

§3º- O Defensor Público promovido terá o prazo de 15 (quinze) dias para manifestar sua 

recusa à promoção perante o Conselho Superior, sem o que será tido como aceitante. 

Configurada a recusa, não haverá prejuízo ao critério de preenchimento da vaga recusada. 

 

§4º-  A recusa mencionada no parágrafo anterior produzirá efeitos até o final do procedimento 

da promoção a que se refere.  

 

Art. 3º -  É vedada a promoção durante o estágio probatório, ressalvada a hipótese do 

parágrafo 4º do art. 6º desta Resolução. 
 

Art. 3º. É vedada a promoção durante o estágio probatório. (Redação dada pela Res. nº 

010/2013 – CSDP, pub. D.O nº 122, pág. 8, de 01/07/2013) 

 

Art. 4º -  A antiguidade será apurada pelo tempo de efetivo exercício na respectiva Categoria, 

recaindo a escolha no mais antigo, observados os critérios abaixo. 

§ 1º- Na primeira Categoria, o empate no tempo de efetivo exercício resolver-se-á pela ordem 

de classificação no concurso. 

 

§ 2º-  Nas demais categorias, o eventual empate na classificação por antiguidade resolver-se-á 

pelos critérios de maior tempo de serviço na carreira de Defensor Público do Estado e, se 

necessário, sucessivamente: maior tempo de serviço público no Estado, maior tempo de 

serviço público em geral e o de maior idade.  

 

§ 3º-  Em janeiro de cada ano, o Defensor Público-Geral mandará publicar, no Diário Oficial 

do Estado, a lista de antiguidade dos membros da Instituição em cada Categoria, a qual 

conterá, em anos, meses e dias, o tempo de serviço na Categoria, na carreira de Defensor 

Público do Estado, no serviço público do Estado do Piauí, no serviço público em geral, bem 

como o cômputo do tempo total de contribuição para efeito de aposentadoria. 

 

§ 4º- Em se tratando de promoção por antigüidade a escolha deverá recair no Defensor 

Público imediato da respectiva lista, nos termos do parágrafo anterior. 

 

§ 5º-  As reclamações contra a lista deverão ser apresentadas no prazo de 10 (dez) dias da 

respectiva publicação, cabendo ao Conselho Superior os seus julgamentos, em 30 (trinta) dias. 
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Art. 5º - O merecimento, também apurado na categoria, será aferido pelo Conselho Superior, 

segundo critérios abaixo, pontuados gradativamente conforme planilha contida no anexo I 

desta resolução. 

I - Procedimento do membro da Defensoria Pública em sua vida funcional, segundo 

observações feitas em correições e em visitas de inspeção e o mais existente em seus 

assentamentos funcionais; 2 pontos. 

II - Pontualidade e o zelo no cumprimento dos deveres funcionais e a eficiência no 

desempenho de suas funções, verificadas através dos trabalhos produzidos e relatórios 

apresentados; 2 pontos. 

III - Contribuição à organização e à melhoria da Instituição, dos serviços judiciários e 

correlatos; 2 pontos. 

IV - Efetiva participação, como ouvinte, nas atividades de aperfeiçoamento jurídico 

promovidas pela Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Piauí – ESDEPI; 0,5 

pontos por participação até o limite de 2 pontos por ano e 6 pontos no total. 

V - Aprimoramento de sua cultura jurídica, através de cursos de especialização, 3 pontos até o 

máximo de 6 pontos, mestrado, 7 pontos, até o máximo de 14 pontos, doutorado 10 pontos, 

até o limite de 20 pontos, publicação de livro jurídico com catalogação em ISSN, 2 pontos até 

o máximo de 4 pontos, publicação de estudos jurídicos, catalogados no ISSN, 0,5 ponto até o 

limite de 2 pontos, artigos publicados em periódicos com qualificação no ISSN, 0,5 pontos, 

até o limite de 2 pontos e obtenção de prêmios relacionados com a sua atividade funcional, 

0,5 pontos, até o limite de 2 pontos; 

VI – Aprovação em cursos de aperfeiçoamento, de natureza jurídica, promovidos pela 

ESDEPI, ou por estabelecimento de ensino superior, oficialmente reconhecidos, observado o 

parágrafo 1º do art. 117 da Lei Complementar 80/1994, 2 pontos até o limite de 4 pontos. 

VII – Exercício do magistério superior, em cursos promovidos pela ESDEPI; 0,25 pontos a 

cada 4 horas de aula, até o limite máximo de 3 pontos; 

 

VII - Exercício de magistério nas atividades científicas promovidas pela ESDEPI, relativas às 

áreas de atuação e à missão institucional da Defensoria Pública do Estado; 0,25 pontos a cada 

4 horas de aula, até o limite máximo de 3 pontos; (Redação dada pela Res. nº 027/2012 – 

CSDP, pub. D.O nº 75, pág. 7, de 20/04/2012) 

 

VIII – Exercício do magistério superior em estabelecimentos de ensino superior, oficialmente 

reconhecidos; 0,25 pontos por semestre, limitado a 6 pontos; 

IX – Participação como membro em comissão de processos administrativos, de sindicância, 

disciplinares e de avaliação de estágio probatório; 0,5 pontos, até o limite máximo de 2 

pontos; 

X – Desempenho, de forma cumulativa ao órgão de execução, funções na Defensoria Pública 

Itinerante, mutirões cíveis e criminais e/ou outras metas propostas pela Defensoria Pública ou 

pelo Judiciário na Defensoria Itinerante: 0,5 pontos por semestre limitado a 3 pontos, nos 

esforços concentrados, 0,05 pontos de participação por dia de atuação, até o limite máximo de 

4 pontos; 
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XI - Ter funcionado como membro eleito do Conselho Superior da Defensoria Pública do 

Piauí, comprovado o comparecimento em, no mínimo, 80% das reuniões realizadas ao longo 

do seu mandato; 2 pontos até o limite máximo de 4 pontos. 

XII – Participação em conselhos federais, estaduais e municipais afetos às funções 

institucionais da Defensoria Pública; 1 ponto até o milite máximo de 2 pontos. 

XIII – Participação, como integrante de banca examinadora, em todas as fases do concurso 

público para provimento de cargos da Defensoria Pública – 1 ponto por participação, até o 

limite de 2 pontos; 

XIV – Participação como integrante de banca examinadora, em todas as fases do concurso 

público para seleção de estagiários da Defensoria Pública – 0,5 pontos por participação, até o 

limite de 2 pontos; 

XV – Participação em Congresso Nacional ou Internacional de Defensores Públicos como 

autor de tese, 1 ponto, até o limite de 2 pontos;  

XVI – Participação em Congresso Nacional ou Internacional de Defensores Públicos como 

relator de tese, debatedor, mediador, expositor ou conferencista. – 0,5 pontos até o limite de 1 

ponto. 

 

XVII – Exercício, mediante eleição, do cargo de Presidente da Associação de Defensores 

Públicos, desde que não licenciado para este fim, 1 ponto, limitado a 2 pontos. (Revogado 

pela Res. nº 027/2012 – CSDP, pub. D.O nº 75, pág. 7, de 20/04/2012) 

 

XVIII – Exercício, mediante eleição, de cargo de diretoria da Associação de Defensores 

Públicos, nos termos do inciso anterior – 0,5 pontos, limitado a 1 ponto; (Revogado pela Res. 

nº 027/2012 – CSDP, pub. D.O nº 75, pág. 7, de 20/04/2012) 

 

XIX - Atuação, exceto quando no desempenho regular de suas atribuições, em sessões do 

Tribunal do Júri – 0,25 pontos para cada atuação, limitado a 2 pontos; 

 

§ 1º. O eventual empate na classificação por merecimento resolver-se-á pelo critério de 

antiguidade. 

 

§ 2º - Para efeitos de contagem dos pontos, serão observados os seguintes critérios: 

I – cada título será considerado uma única vez para a promoção respectiva; 

II – somente serão aceitas certidões em que constem, expressamente, o início e o término do 

período declarado; 

III – os diplomas, certificados e comprovantes outros de conclusão de cursos somente serão 

aferidos quando emitidos por instituição de ensino superior pública ou privada legalmente 

reconhecida, observadas as normas que lhes regem a validade. 

 

§ 3º - É obrigatória a promoção do Defensor Público que figurar por três vezes consecutivas 

ou cinco alternadas em lista de merecimento, ressalvada a hipótese do parágrafo seguinte. 
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§ 4º - Não poderá concorrer à promoção por merecimento o membro da Defensoria Pública 

que tenha sofrido penalidade de advertência ou suspensão, no período de um ano 

imediatamente anterior à ocorrência da vaga, em caso de advertência, ou de dois anos em caso 

de suspensão. 

 

Art. 6º -  A promoção por merecimento dependerá de lista tríplice para cada vaga, organizada 

pelo Conselho Superior, com ocupantes do primeiro terço da lista de antiguidade da 

respectiva categoria. 

 

Art. 6º. A promoção por merecimento dependerá de lista tríplice para cada vaga, organizada 

pelo Conselho Superior, em sessão secreta, com ocupantes do primeiro terço da lista de 

antiguidade da respectiva categoria. (Redação dada pela Res. nº 027/2012 – CSDP, pub. D.O 

nº 75, pág. 7, de 20/04/2012) 

 

Art. 6º A promoção por merecimento dependerá de lista tríplice para cada vaga, organizada 

pelo Conselho Superior, em sessão secreta, com ocupantes do primeiro quinto da lista de 

antiguidade da respectiva carreira. (Redação dada pela Res. nº 033/2014 – CSDP, pub. D.O nº 

151, pág. 13, de 12/08/2014) 

 

§ 1º Serão incluídos na lista tríplice os nomes dos que obtiverem a maioria simples de votos 

dos Conselheiros, procedendo-se a tantas votações quantas sejam necessárias à formação da 

lista. 

 

§ 2º A lista de promoção por merecimento poderá conter menos de três nomes, se os 

remanescentes da Categoria que preencham os requisitos à promoção forem em numero 

inferior a três. 

 

§ 3º Para os efeitos da promoção de que trata este artigo, o Corregedor-Geral apresentará à 

sessão do Conselho Superior as pastas de assentamentos e relatório com o resumo das 

informações ali constantes dos membros da Defensoria Publica que possam ser votados para 

compor a lista a que alude este artigo. 

 

§ 4º Os membros da Defensoria Pública do Estado somente poderão ser promovidos depois de 

no mínimo dois anos de efetivo exercício na categoria, dispensado o interstício se não houver 

quem preencha tal requisito ou se quem o preencher recusar a promoção, comprovada a 

existência de vagas. 

 

§ 5º - Os membros do Conselho Superior da Defensoria Pública que pretenderem concorrer à 

promoção por merecimento ficarão impedidos de participar de todas as reuniões que cuidem 

desta matéria, hipótese em que devem ser convocados os seus suplentes. 

 

Art. 7º - O Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado, ao encaminhar ao Defensor 

Público Geral a lista de promoção por merecimento, comunicar-lhe-á a ordem de escrutínio, o 

número de votos obtidos e quantas vezes os indicados tenham entrado em listas anteriores. 
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Art. 8º -  Cabe ao Defensor Público Geral efetuar a promoção de um dos indicados na lista, 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento do respectivo expediente. 

 

Parágrafo único – A promoção realizada após o prazo fixado neste artigo retroagirá ao dia 

seguinte de seu vencimento. Caso o Defensor Público-Geral não efetive a promoção nos 30 

(trinta) dias que se seguirem ao recebimento da lista tríplice, será investido automaticamente 

no cargo o Defensor Público mais votado.  

 

Art. 9º - Quando a promoção implicar a transferência de residência, o Defensor Público 

promovido terá direito a 30 (trinta) dias de trânsito, prorrogável, a critério do Defensor 

Público-Geral do Estado, em face de motivo justificado.  

 

Art. 10.- As vagas serão providas uma a uma, ainda que existam várias a serem preenchidas 

na mesma categoria.  

 

Art. 11. - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

Resoluções e demais disposições em contrário. 

 

Art. 12. Os casos omissos serão levados ao Conselho Superior da Defensoria Pública para 

deliberação. 

 

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

Piauí, em 07 de dezembro de 2011. 

 

Norma Brandão de Lavenére Machado Dantas 

Defensora Pública-Geral 

Presidente do Conselho Superior da Defensoria Pública 

 

Texto original publicada no Diário Oficial nº 25  página 09 e 10, de 03/02/2012  

 


