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CONSELHO SUPERIOR 
DA DEFENSORIA PÚBLICA 

RESOLUÇÃO CSDPE/PI N° 113/2019, de 01 de março de 2019. 

Altera o §2° do art. 50, altera os §§ 1° e 
2° do art. 7° e acrescenta os §§ 3° e 4°, 
ao art. 70, da Resolução CSDPE n° 
31/2012 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° Fica o §2° do art. 5° da Resolução CSDPE n°031/2012 com a seguinte redação: 

Art. 5°... 

§2° Ouvido o Corregedor-Geral da Defensoria e verificando que a recusa não 
tem fundamento legal, o Defensor Público-Geral determinará seu arquivamento; no caso 
de acolhimento da recusa ou reconhecendo o Defensor Público seu impedimento ou 
suspeição, o Defensor Público-Geral designará seu substituto natural para o caso, dando 
ciência da decisão aos interessados. 

Art. 2° Ficam os §§1° e 2° do art. 7° da Resolução CSDPE n° 031/2012 com a seguinte 
redação: 

Art. 7°... 

§1° O Defensor Público natural suscitante ou recusado ficará obrigado a orientar, 
postular e defender os direitos e interesses do assistido de forma integral, pelo prazo de 
10 (dez) dias, contados do protocolo do requerimento administrativo, cabendo-lhe 
especialmente a observância de todos os prazos legais, sob pena de responsabilidade 
funcional (art. 91, II da Lei Complementar Estadual n 59/2005). 

§2° Escoado o prazo do §1°, o Defensor Público Geral designará, o substituto 
natural do suscitante ou do recusado para defender os direitos e interesses do assistido, 
até a decisão defmitiva do pleito. Em não havendo o substituto natural, o Defensor 



Público Geral designará Defensor Público em caráter extraordinário para atuar em 
substituição ao impedido, suspeito ou recusado. 

Art. 30 Acrescenta os §§3° e 4° ao art. 7° da Resolução CSDPE n°031/2012: 

Art. 7°... 

§3° Indeferido o pleito de arguição de impedimento, suspeição ou recusa de 
Defensor Público, o Defensor natural voltará a ter a atribuição. 

§4° Deferido o pleito de arguição de suspeição de Defensor Público, em que for 
determinada a substituição, fica facultado ao substituto à indicação de um feito ou 
patrocínio de interesses de assistidos a ser distribuído para o Defensor substituído como 
forma de compensação. 

Art. 40 
 Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

Sala de Reuniões do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Piauí, 
Teresina — PI, 118a Sessão Ordinária, em 08 de fevereiro de 2019. 

Francisca Hil 	Le Evangelista Nunes 
Defens r&Pú a Geral 

Presidente do Conselho superior da Defensoria Pública 
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