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CONSELHO SUPERIOR 
DA DEFENSORIA PÚBLICA 

RESOLUÇÃO CSDPE N° 091/2018, de 26 de janeiro de 2018. 

Regulamenta a apresentação de relatórios de 

atividade no âmbito da Defensoria Pública 

Estadual e revoga as Resoluções n° 

028/2012, a 45/2015 e a 53/2015. 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSOItIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
PIAU', no uso de suas atribuições legais, especialmente a contida no artigo 17-X da Lei 

Complementar Estadual n° 59/2005, atentando para o principio da eficiência no serviço público 

e visando a melhoria dos serviços no âmbito da Defensoria Pública Estadual; 

RESOLVE: 

Art. I° Os órgãos da Administração Superior, exceto o Conselho Superior, todos os órgãos da 

Administração, todos os órgãos de atuação, todos os órgãos de execução e a Escola Superior da 

Defensoria Pública estão obrigados a apresentar relatórios das atividades desenvolvidas 

conforme abaixo: 

§ 1° O Defensor Público-Geral deverá apresentar relatório geral das atividades da Defensoria 

Pública do Estado referente ao ano anterior até o dia 30 de janeiro do ano subsequente. (art. 13, 

IV, LCE 59/2005). 

§ 2° O Subdefensor Público-Geral deverá apresentar relatório das atividades desenvolvidas em 

sua área de atuação ao Defensor-Público Geral até o dia 15 de janeiro do ano subsequente. 

§ 3° O Corregedor-Geral deverá apresentar relatório das atividades desenvolvidas no âmbito da 

Corregedoria-Geral, ao Defensor-Público Geral, relativas ao ano anterior até o dia 15 de janeiro 

do ano subsequente. (art. 20, VIII, LCE 59/2005). 

§ 4° O Ouvidor-Geral deverá apresentar relatórios semestrais das atividades desenvolvidas no 

âmbito da Ouvidoria-Geral ao Defensor-Público Geral, inclusive para publicação, até os dias 31 

de dezembro e 30 de junho de cada ano. (art. 24-IX, LCE 59/2005). 

N. § 50  Os Diretores das Defensorias Públicas Cíveis da Capital, das Defensorias Públicas 
-.--.., 

Criminais da Capital, das Defen
\
sorRegionais, 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 
1 

anterior, desenvolvidas no âmbito de suas respectivas diretorias, consolidando relatórios 
\ • 	 À 

mensais apresentados pelos Defensores Públicos. 
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§ 6° 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 modelo do anexo I desta Resolução. 

§ 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. 

§ 8° Os Defensores Públicos de Categoria Especial remeterão seus relatórios ao Defensor-
Público Geral, que poderá delegar a atividade ao Coordenador da Categoria Especial. 

Art. 2° Caso o Defensor Público atue como órgão de execução e possua cargo administrativo, 
deverá fazer relatório individualizado das atividades desempenhadas como órgão de execução, 
remetendo-o ao órgão administrativo ao qual estiver vinculado sua Defensoria Pública, e 
relatório de atividades do cargo administrativo que exerce, remetendo-o ao órgão administrativo 
ao qual estiver vinculado seu cargo. 

Art. 3° Todos os órgãos da Defensoria Pública deverão manter arquivados, nos seus respectivos 
locais de trabalhos, para fins de correição ou inspeção, cópia dos relatórios de atividade 
remetidos e os documentos que subsidiaram as informações contidas no relatório. (art. 20-1, 26-
III, 28-111, 36-11 e III, 38-11 e III, LCE 59/2005). 

Art. 4° Os relatórios de atividades devem ser remetidos por via eletrônica, cabendo ao órgão 
que o receber providenciar seu arquivamento virtual. 

Art. 5° Todas as Defensorias Públicas, por meio dos Defensores Públicos do Estado do Piauí 
responsáveis, devem manter atualizado o registro de atendimento no respectivo Livro, 
disponibilizando-os para pronto manejo, em caso de vistorias e correições. 

§1° O Livro de Atendimento pode ser aberto e registrado de duas formas: 

I — em formato de "livro de ata", com registro manuscrito das atividades, constando termo de 
abertura e encerramento e a Defensoria Pública a qual representa; 
11 — em formato de documento produzido por editor de texto e arquivado em formato PDF 
mensalmente, com registro digitado, constando termo de abertura e encerramento e a Defensoria 
Pública a qual representa; 

N. 	 .." 
Parágrafo único. No caso de optarxelo inciso II deste artigo, o Defenson,PAblico deve imprimir 
o Livro mensalmente, arquivando\ oem,pasta arquivo, para fins do art e'  . 2° desta Resolução. 
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§2° O Livro de Atendimento deve serreg is 	 formato:. irado no seguinte foato: 
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1, ATENDIMENTO / 
LOCAL i 	DO 
ATENDIMENTO tr 

01 II  \, 	I 	‘i ''s 	 i i 	‘, 	/ 

/ 	NN, 



Francisca 

Defens 

Presidente do Conselho 

-LeT vangelista Nunes 
, 

a Publica-Geral 

Superior da Defensoria Pública 
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§3° O Atendimento, para fins desta Resolução, se divide em três espécies, a seguir: 

I — Primeiro atendimento, todo atendimento realizado antes da abertura de Histórico de 
Atendimento; 
II - Acompanhamento, todo atendimento posterior à abertura de Histórico de Atendimento; 
III — Informações, todo atendimento prestado por telefone ou e-mail, que não gere 

peticionamento. 

§4° Os Livros serão anuais, devendo ser abertos no primeiro dia útil do ano e encerrados no 
último dia útil do ano, arquivando-o na sede da Defensoria. 

§5° Cabe ao Defensor Público proceder à abertura dos Livros a partir da vigência desta 
Resolução; em caso de já existir, mas com registros diferentes da formatação exigida nesta 
Resolução, no mesmo prazo deve adequá-lo. 

Art. 6° Ficam revogadas as Resoluções CSDPE n°028/2012, a 045/2015 e a 053/2015. 

Art. 7° Esta resolução contém 01 (um) anexo. 

Art. 8° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Reuniões do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Piauí, 
Teresina — PI, 97° Sessão Ordinária, em 26 de janeiro de 2018. 



uto. + 

CONSELHO SUPERIOR 
DA DEFENSORIA PÚBLICA 

Anexo I - Resolução CSDPE n2 091/2018 - (Relatório Simplificado) 
DEFENSOR PÚBLICO: 
ÓRGÃO(S) DE EXECUÇÃO E ATRIBUIÇÃO: 
ATIVIDADES REFERENTES AO MÊS ANO: 

ÁREA DE ATUAÇÃO DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE QUANTIDADE 

ATENDIMENTOS EM GERAL 

ATENDIMENTOS SOCIAIS/PSICOLÓGICOS 

SESSÕES DE CONCILIAÇÃO OU MEDIAÇÃO COM ACORDO 

SESSÕES DE CONCILIAÇÃO OU MEDIAÇÃO SEM ACORDO 

PETIÇÕES INICIAIS 

AÇÕES COLETIVAS 

RESPOSTA DO RÉU 
ATRIBUIÇÃO CÍVEL 

OUTRAS PETIÇÕES 

RECURSOS 

COTAS (não inclui ciente) 

AUDIÊNCIAS JUDICIAIS 
AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

AUDIÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS (audiências públicas e outras) 

SUSTENTAÇÃO ORAL NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA OU TURMA RECURSAL 

ATENDIMENTOS EM GERAL 

ATENDIMENTOS NAS PENITENCIÁRIAS/CENTROS DE INTERNAÇÃO DE 
ADOLESCENTES 

ATENDIMENTOS NAS DELEGACIAS 

FLAGRANTES RECEBIDOS 

PEDIDOS DE LIBERDADE 

HABEAS CORPUS 

PETIÇÕES INICIAIS CRIMINAIS (Queixa-crime, representação, medidas 
protetivas, etc.) 

ATRIBUIÇÃO CRIMINAL OUTRAS PETIÇÕES 

RECURSOS 

/ 	COTAS i'.1ão inclui ciente) 

1 
AU

,
DIENCIAS DE APRESENTAÇÃO, DE 

CUSTÓDIA, PRELIMINARES E OUTRAS 
AUDIÊNCIAS JUDICIAIS 

AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 
I 

\s., 	 'bEFESKEM SESSÕES DO jURTI  

SUSTENTAÇÃO ORAL NO TRIBUNAL DEJUSfIÇÁ OU TURMA RECURSAL 

ATRIBUIÇÃO 
ADMINISTRATIVA 

\ 	ATUAÇÃO-EM.P.ROCESSOS ADMINISTRATIVOS 
I)  /  

'IN 	 MEMORANDOS 

ÍA 	\ 	 OFÍCIOS 	 i 
CARTAS E NOTIFICAÇÕES 	f\ 	/.' \ 
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