
CONSELHO SUPERIOR 
DA DEFENSORIA PÚBLICA 

RESOLUÇÃO CSDPE/PI N° 114/2019, de 21 de março de 2019. 

Acrescenta o art. 15-A, altera a 
redação do art. 18 da Resolução 
CSDPE n° 108/2018 e dá outras 
providências. 

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

CONSIDERANDO o poder normativo deste Conselho, com fundamento no art. 17, XII 
da LC n 059/2005 e do art. 14, I do Regimento Interno; 

RESOLVE: 

Art. 1° Acrescenta o art. 15-A à Resolução CSDPE n° 108/2018: 

"Art. 15-A. Será facultada à Defensoria Pública Geral a instituição de escala de 
trabalho, em sistema de rodízio a ser cumprida presencialmente pelos servidores, 
colaboradores e estagiários no período de recesso de final de ano. 

§1° Exercida a faculdade prevista no caput, a escala será organizada pelo Defensor 
Público. Na hipótese de Núcleos ou Unidade em que exista mais de um Defensor, a 
escala será organizada pelo Diretor respectivo, encaminhando-a à Corregedoria Geral 
até o dia 10 de dezembro. 

§2° Na hipótese de caso fortuito, força maior, fato do príncipe e outras situações 
extraordinárias devidamente comprovadas, que impeça o cumprimento da escala pelos 
servidores e estagiários de forma presencial no período de recesso de final de ano, o 
mesmo poderá ser exercido em regime de sobreaviso, cabendo à Defensoria Pública 
Geral a sua modificação, comunicando-se a Corregedoria." 

Art. 2° Altera a redação do art. 18 da Resolução CSDPE n° 108/2018, que passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 18. Será facultada à Defensoria Pública Geral a instituição de escala de trabalho, 
em sistema de rodízio a ser cumprida presencialmente pelos servidores, colaboradores e 
estagiários no período de recesso de final de ano. 

1 



§1° Exercida a faculdade prevista no caput, a escala será organizada pelo Defensor 
único na Comarca. Existindo mais de um Defensor na Comarca, a escala será 
organizada pelo Gerente Regional e na ausência deste, pelo Diretor Regional, 
encaminhando-a à Corregedoria Geral até o dia 10 de dezembro. 

§2° Na hipótese de caso fortuito, força maior, fato do príncipe e outras situações 
extraordinárias devidamente comprovadas, que impeça o cumprimento da escala pelos 
servidores e estagiários de forma presencial no período de recesso de final de ano, o 
mesmo poderá ser exercido em regime de sobreaviso, cabendo à Defensoria Pública 
Geral a sua modificação, comunicando-se a Corregedoria." 

Art. 3° 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, 11T Sessão Ordinária, em 22 de fevereiro de 2019. 

Francisca HiIdetl4frJ Evangelista Nunes 
Defensor Pública Geral 

Presidente do Conselho Superior da Defensoria Pública 
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