
DEFENSORIA PÚBLICA 

DO ESTADO DO PIAUÍ 

RECOMENDAÇÃO CGDPE N9  01/2018 

RECOMENDA AOS DEFENSORES PÚBLICOS DO 
ESTADO DO PIAUÍ A ESTRITA OBSERVÂNCIA DO 
PRAZO MÍNIMO DE 15 (QUINZE) DIAS DE 
ANTECEDÊNCIA DA DATA INICIAL DO GOZO DA 
FOLGA COMPENSATÓRIA POR PLANTÃO 
DEFENSORIAL. 

A CORREGEDORA-GERAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso de 
suas atribuições previstas nos artigos 103 e 105, XI, da Lei Complementar n° 80/1994 e art.20, inciso XVII 
da Lei Complementar n2  59/2005; 

CO,NSIDERANDO que é dever da Corregedoria-Geral a expedição de recomendações para 
a orientação da conduta dos membros da Defensoria Pública do Estado do Piauí, bem como para a 
melhoria do serviço prestados aos assistidos-e otimização dos trabálhos; 

CONSIDERANDO o disciplinado no art 13, § 12  da Resolução CSDPE n° 18/2011 e art. 11 
da Resolução CSDPE n9  021/2011 que tratam do prazo de 15 (quinze) dias da data inicial do gozo da folga 
compensatória por plantão defensorial; 

CONSIDERANDO o trâmite administrativo do processo de requerimento de compensação 
de plantão que demanda tempo diante da necessidade de'encaminhamento do referido processo por duas 
vezes à Diretoria a qual o Defensor Público Requerente é vinculado, sendo a primeira vez para 
manifestação sobre o pedido e a segunda vez para designação de Defensor Público substituto; 

CONSIDERANDO que há Defensores Públicos vinculados a mais de uma Diretoria e que, 
nesses casos, o processo administratiVo de requerimento de compensação de plantão defensorial tem que 
ser encaminhado para ambas, cada uma a seu turno, para se manifestarem e designarem substitutos 
legais; 

RESOLVE: 

Art.1° Recomendar a todos os membros da Defensoria Públiaa do Estado do Piauí a fiel 
observância do prazo mínimo de 15 (quinze) dias de antecedência da data inicial do gozo da folga 
compensatória por plantão defensorial, nos termos do art. 13, § 12  da Resolução CSDPE n° 18/2011 e art. 
lida Resolução CSDPE n°021/2011. 

Art.2° Esta Recomendação entra em vigor na data de sua publicação. 
Art.32  Publique-se na área específica destinada à Corregedoria-Geral no sítio eletrônico 

da Defensoria Pública do Estado do Piauí. 

GABINETE DA CORREGEDORA-GERAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, em Teresina, 10 de 
abril de 2018. 
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