
CONSELHO SUPERIOR 
DA DEFENSORIA PÚBLICA 

RESOLUÇÃO CSDPE/PI N° 117/2019, de 22 de abril de 2019. 

Altera os artigos 10, 2°, 7°, 10, 11, caput e 
§2°, deste último, 12 capta e §1°, 13 e 14 
capta e §2° da Resolução CSDPE n° 
07/2007, a qual regulamenta a Avaliação 
Especial de Desempenho durante o 
período de Estágio Probatório dos 
membros ocupantes de cargos efetivos da 
carreira de Defensor Público do Estado do 
Piauí, no âmbito 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 legais, 

CONSIDERANDO que cabe ao Conselho Superior da Defensoria 

Pública editar as normas necessárias à disciplinar e regular funcionamento da 

Defensoria Pública do Estado nos termos do Art. 17, XII da LC n°59/2005; 

CONSIDERANDO que compete à Corregedoria Geral superintender e 

acompanhar os trabalhos de estágios probatórios dos Defensores Públicos, nos termos 

do Art. 20, VI da LC n° 59/2005; 

RESOLVE: 

Art.1° O Art.1° da Resolução CSDPE n° 07/2007, passa a vigorar com seguinte 
alteração: 

"Art. 1° Estabelece requisitos e critérios de avaliação de desempenho dos 
Defensores Públicos em período de estágio probatório, para a aquisição da 
estabilidade funcional, nos termos das disposições constantes nesta Resolução." 

Art. 2° O Art. 2° da Resolução CSDPE n° 07/2007, passa a vigorar nos seguintes 
termos: 

"Art. 2° Ao entrar em exercício, o Defensor Público, nomeado para cargo de 
provimento efetivo cumprirá estágio probatório, pelo período de 03 (três) anos, 
durante o qual o seu desempenho nas atribuições do cargo será objeto de 
avaliação." 
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Art. 3° O Art. 7°, caput, da Resolução CSDPE n° 07/2007, passa a vigorar nos seguintes 
termos: 

"Art. 7° Caberá ao Corregedor-Geral constituir e formalizar o processo de 
avaliação, designando para cada Defensor avaliado Comissão de Avaliação 
Especial de Desempenho, sob sua presidência, e composta de no mínimo 04 
(quatro) e no máximo 06 (seis) Defensores Públicos, obrigatoriamente estáveis, 
dos quais 02 (dois) serão necessariamente investidos como membros suplentes, a 
quem competirá o acompanhamento e supervisão dos trabalhos e ao final análise 
e emissão de Parecer acerca do cumprimento dos requisitos como condição 
obrigatória para aprovação no estágio probatório." 

Art. 40  O Art. 10, caput, da Resolução CSDPE n° 07/2007, passa a vigorar nos 
seguintes termos: 

"Art. 10. Compete ao Corregedor-Geral, em razão do disposto no Art. 20, VI, 
VII e X da LC 059/05, a constituição da Comissão de Avaliação Especial de 
Desempenho, que ficará responsável pelo acompanhamento, fiscalização e 
auxilio ao Corregedor-Geral, nos procedimentos atinentes ao processo de 
avaliação do Defensor Público em estágio probatório." 

Art. 5° O Art. 11, caput e §2°, da Resolução CSDPE n° 07/2007, passa a vigorar nos 
seguintes termos: 

"Art. 11. Após o preenchimento do Formulário de Avaliação de Desempenho, o 
processo de avaliação, depois da revisão final e emissão da opinião do 
Corregedor-Geral, será remetido da Comissão para o Conselho Superior e 
Defensor Público Geral, para o primeiro se manifestar sobre a avaliação e o 
segundo confirmar ou não o Defensor Público na carreira, nos termos do art.53, 
da LC n. 059/05. 

§ 2° Integrarão obrigatoriamente o Processo de Avaliação, os Relatórios Mensais 
dos últimos 33 (trinta e três) meses, apresentados à Corregedoria Geral, pelo 
Defensor Público sob avaliação ou por sua chefia imediata." 

Art. 6° O Art. 12, caput e §1°, da Resolução CSDPE n° 07/2007, passa a vigorar nos 
seguintes termos: 

"Art. 12.  A pontuação final será resultante da média aritmética dos pontos 
obtidos em cada requisito da avaliação, por cada um dos membros da Comissão 
que tenha agido como avaliador no curso do processo de avaliação de 
desempenho. 
§ 1° O total máximo de pontos que poderá ser obtido ao final da avaliação de 
cada Defensor Público é de 20 (vinte) pontos." 
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Art. 7° O Art. 13, caput, da Resolução CSDPE n° 07/2007, passa a vigorar nos 
seguintes termos: 

"Art. 13. Remetido o processo pelo Corregedor—Geral e ouvido o Conselho 
Superior, nos termos do Art.17, XI, da LC n° 059/05, acerca do resultado 
provisório da Avaliação Especial de Desempenho do Estágio Probatório, 
aguardar-se-á o decurso do tempo que resta para o final do período de estágio 
probatório, encaminhando-se o processo ao Defensor Público Geral, para que, no 
prazo de 15 (quinze) dias, proceda à confirmação ou não do Defensor Público na 
carreira, de acordo com o disposto nos Art.13, XXVII e art. 53, da LC n.059/05 

Art. 8° O Art. 14, caput e §2°, da Resolução CSDPE n° 07/2007, passa a vigorar nos 
seguintes termos: 

"Art. 14. Será considerado aprovado no estágio probatório o Defensor Público 
que obtiver resultado final de, no mínimo, 60% (sessenta por cento) do total 
máximo dos pontos da avaliação, ou seja, 12 (doze) pontos. 

§ 2°. É assegurado ao Defensor Público avaliado que obtiver manifestação 
negativa a sua aprovação no estágio probatório pelo Conselho Superior, o direito 
de apresentar Razões ao Defensor Público Geral, no prazo de 03 (três) dias, para 
modificar a decisão do Conselho Superior." 

Art.9" O Mexo III da Resolução CSDPE n° 07/2007, passa a vigorar, na forma que 
segue abaixo: 

ANEXO III 
(RESOLUÇÃO CSDPE n° 07/2007) 

RESULTADO DA APURAÇÃO FINAL DA AVALIAÇÃO ESPECIAL DE 
DESEMPENHO 

DADOS DO DEFENSOR AVALIADO 
NOME: 
CARGO: 
LOTAÇÃO: 
EXERCÍCIO: 
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PONTOS 
OBTIDOS 

RESULTADO FINAL RESULTANTE DA 
MÉDIA ARITIMÈTICA DAS NOTAS 

ATRIBUÍDAS PELOS DOIS MEMBROS 
DA COMISSÃO. 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 

A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO ESPECIAL DE DESEMPENHO, designada através 
da Portaria n° 	, encaminha o presente processo de avaliação de desempenho 
de estágio probatório do Defensor 	 , para 
referendo do resultado de sua avaliação, obtendo o referido Defensor o total de 
	 ) pontos, suficiente (insuficiente) para a 

aprovação do estágio probatório e consequente aquisição da estabilidade funcional. 
O Defensor, abaixo assinado, declara estar ciente do resultado final de sua avaliação. 

PRESIDENTE 

MEMBRO 

MEMBRO 

Defensor Avaliado 

Art. 10. 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, 12P Sessão Ordinária, em 12 de abril de 2019. 

-et 	1 
& 7i Marq s dos Reis 

efensor Público-Geral 
Presidente do Conselho Superior da Defensoria Pública 
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