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DEFENSORIA PÚBLICA 

DO ESTADO DO PIAUÍ 

PROVIMENTO CGDPE N°01/2019 

ALTERA O ART. 69, INCISO II E O ART. 79, 
PARÁGRAFO ÚNICO DO PROVIMENTO N° 
04/2017, DE 07 DE JUNHO DE 2017. 

A CORREGEDORA-GERAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ, no 
uso de suas atribuições legais e, tendo em vista o disposto Art. 37 da Constituição Federal em 
que a Administração Pública funda-se nos princípios da moralidade e eficiência; 

CONSIDERANDO o disposto no inciso IX do Art. 105 da Lei Complementar Federal 
n.° 80, de 12 de janeiro de 1994, que estabelece que à Corregedoria Geral da Defensoria Pública 
do Estado compete baixar normas, no limite de suas atribuições, visando à regularidade e ao 
aperfeiçoamento das atividades da Defensoria Pública, resguardada a independência funcional 
de seus membros; 

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar as rotinas e os procedimentos no 
âmbito da Corregedoria Geral, assim como os atos relativos à função correcional, 
disponibilizando critérios seguros para a atuação da Corregedoria Geral; 

RESOLVE: 

Art.1° Alterar o inciso II do Art. 6°, o qual passa a vigorar nos seguintes termos: 

Art. 6° São atribuições do Corregedor Auxiliar: 

II - proferir despachos e emitir parecer nos processos em trâmite na 
Corregedoria Geral; 

Art. 2° Alterar o Parágrafo Único do Art. 79, o qual passa a vigorar nos seguintes termos: 

Art. 79. Não arquivada a representação, na forma do artigo anterior, o Corregedor 
Geral, . antes da deflagração de sindicância ou proposição de processo 
administrativo disciplinar, poderá autuar expediente de averiguação prévial, nos 
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casos de pequena gravidade, de caráter meramente ihformativo, visando dar 
oportunidade ao interessado para se manifestar acerca de fato ou irregularidade 
no serviço. 

Parágrafo único. Caso .o Corregedor Geral decida pela instauração de averiguação 
prévia os autos poderão ser distribuídos ao Corregedor Auxiliar ou a um dos 
Defensores Públicos Auxiliares, quem conduzirá o procedimento até parecer 
final, concluindo pelo arquivamento da representação, confecção de 
compromisso de ajustamento de conduta disciplinar, ou instauração de 
sindicância ou processo administrativo disciplinar. 

Arf. 32. Alterar o caput do Art. 83, o qual passa a vigorar nos seguintes termos: 
• 

Art.83. O Corregedor Geral, antes da deflagração de sindicância ou processo 
administrativo disciplinar, poderá realizar procedimento de averiguação prévia, 
de caráter meramente informativo, processado na Corregedorja Geral, sob a 
condução do Corregedor Auxiliar ou dos Defensores Públicos Auxiliares, visando 
dar oportunidade ao interessado para se manifestar acerca de irregularidade que 
lhe tenha sido atribuída. 

GABINETE DA CORREGEDORA-GERAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, em Teresina, 
08 de abril de 2019. 
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