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CONSELHO SUPERIOR 
DA DEFENSORIA PÚBLICA 

RESOLUÇÃO CSDPE/PI N° 112/2019, de 12 de fevereiro de 2019. 

Altera o §1° do art. 1'; art. 30  caput e 
seus incisos I e II; Art. 40  e 6° da 
Resolução CSDPE n° 061/2016 para 
criar a categoria "contribuição 
profissional: servidores terceirizados, 
os contratados em regime especial de 
direito administrativo ou cargos 
comissionados, reconhecendo desta 
maneira o mérito do seu corpo 
funcional" passível de homenagem por 
Medalha de Honra ao Mérito da 
Defensoria Pública do Estado do Piauí 
e dá outras providências. 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
PIAUÍ, no uso de suas atribuições previstas na Lei Complementar 80/194, art. 102, e na 
Lei Complementar do estado do Piauí 59/2005, artigo 17, caput e incisos VI e X, 

CONSIDERANDO o imperativo de tratamento isonômico entre todos(as) aqueles(as) 
que fazem o corpo funcional da Defensoria Pública do Estado do Piauí, em atividade ou 
aposentados(as); 

RESOLVE: 

Art. V. O art. 1°, § 10, o art. 3° com seus incisos, o art. 4° e o art. 6° da Resolução 
CSDPE n° 061/2016 passam a contar com a seguinte redação: 

Art. 1° [omissis] 

§1°. A Medalha de Honra ao Mérito da Defensoria Pública do 
Estado do Piauí poderá ser conferida anualmente, por ocasião 
das comemorações do Dia Nacional da Defensoria Pública, às 
autoridades civis e militares, pessoas da sociedade civil, 
associações, entidades civis ou qualquer pessoa física ou jurídica 
que tenham contribuído de maneira excepcional, prestado 
notável serviço para o engrandecimento da Instituição ou atuado 
na causa dos hipossuficientes, podendo ainda ser destinada a 
Defensores Públicos e servidores efetivos ou comissionados, 
terceirizados, os contratados em regime especial de direito 
administrativo, reconhecendo desta maneira o mérito do seu 
corpo funcional, que se notabilizaram por altos méritos pessoais 
ou por excepcionais feitos em sua área de atuação. 
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Art. 30  A honraria será concedida a pessoas indicadas, em três 
categorias: 
I - contribuição profissional: a Defensores Públicos em sua área 
de atuação ou pesquisa em atividade ou aposentados; 
II — contribuição profissional: servidores efetivos ou 
comissionados, terceirizados, os contratados em regime especial 
de direito administrativo, reconhecendo desta maneira o mérito 
do seu corpo funcional, inclusive na aposentadoria ou após fim 
do vínculo funcional; 
III - contribuição honorífica: no plano do desempenho social e 
político e de serviços relevantes á Instituição, pessoas físicas ou 
jurídicas. 

Art. 40  O número de homenageados nas categorias previstas nos 
incisos I e II do caput do art. 3° não poderá exceder a 02 (dois) 
por ano, sendo de 04 (quatro) o limite naquela do inciso III do 
capta do art. 3°. 

Art. 6° A indicação somente será analisada quando 
acompanhada das razões e fundamentos que a justifique, com 
dados biográficos ou funcionais, bem como certidão de 
inexistência se sanção administrativa disciplinar emitida pela 
Corregedoria-Geral da Defensoria Pública do Piauí, devendo 
constar a categoria da medalha para a qual esteja sendo indicado 
o candidato. 

Art. 2°. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala de Reuniões do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Piauí, 
Teresina — PI, 117.  Sessão Ordinária, em 11 de janeiro de 2019. 

Francisca Hi 	e Evangelista Nunes 
Defen ora Pública Geral 

Presidente do Conselho Superior da Defensoria Pública 
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