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RESOLUÇÃO CSDPE Nº 007/2006 

Institui o CONSELHO DIRETOR DA ESCOLA 

SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 

DO PIAUI, define as suas competências e dá outras 

providências. 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ, no 

uso das suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO o disposto nos arts. 7º, V, “a”, 17, IX, 40 e 41 da Lei Complementar 

Estadual de n. 59, de 30 de novembro de 2005, publicada no Diário Oficial do Estado do Piauí, no 

dia 01 de dezembro de 2005,  

RESOLVE: 

CAPÍTULO I 

DA DENOMINAÇÃO E FINALIDADES 

Art. 1º A Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Piauí – ESDEPI – como 

órgão auxiliar da Defensoria Pública do Estado do Piauí, com fins não lucrativos, cujas finalidades 

precípuas serão promover a capacitação profissional e a atualização jurídica dos membros, 

estagiários de direito e servidores da Defensoria Pública do Estado do Piauí, a realização de cursos 

de preparação à carreira de Defensor Público e de outros cursos jurídicos de extensão, previstos no 

seu regimento interno e regulamento. 

Art. 2º A ESDEPI terá sede e foro na cidade de Teresina (PI). 

Parágrafo único. Mediante deliberação do Conselho Diretor, a Escola poderá exercer suas 

atividades em núcleos avançados fora da sua sede. 

CAPÍTULO II 

DAS COMPETÊNCIAS E CURSOS 

Art. 3º Compete à Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Piauí, de acordo 

com o art. 41 da Lei Complementar Estadual n. 59/2005: 

I - promover a atualização profissional e o aperfeiçoamento técnico, jurídico e científico dos 

membros, estagiários e servidores da Defensoria Pública do Estado do Piauí, mediante a realização 

de cursos, conferências, seminários e outras atividades científicas relativas às áreas de atuação e à 

missão institucional da Defensoria Pública; 



3  

II - promover a capacitação funcional dos membros e servidores, necessária ao exercício de 

cargos de coordenação, principalmente para a incorporação de técnicas de gestão, administração, 

relacionamento interpessoal e liderança; 

III - editar revistas e boletins periódicos de conteúdo multidisciplinar visando à divulgação 

de estudos, peças jurídicas, artigos, monografias e pesquisas de interesse institucional; 

IV - manter intercâmbios e convênios com instituições de ensino, órgãos públicos e 

entidades cuja atuação guarde afinidade com as missões institucionais da Defensoria Pública do 

Estado, inclusive com órgãos de ensino e formação das demais carreiras jurídicas; 

V - manter biblioteca atualizada, efetuando o tombamento e classificação de livros, revistas, 

impressos, documentos, arquivos eletrônicos e eletromagnéticos que componham seu acervo; 

VI - disponibilizar aos membros, estagiários e servidores da Defensoria Pública do Estado, 

pela Internet ou outro meio eletrônico, ferramentas de pesquisa e espaço para troca de informações; 

VII - promover a rápida e constante atualização dos membros da Defensoria Pública do 

Estado em matéria legislativa, doutrinária e jurisprudencial no âmbito dos serviços institucionais; 

VIII - realizar pesquisas e estudos bibliográficos solicitados pelos órgãos de execução 

relacionados ao desempenho de suas respectivas atividades; 

IX - custear integralmente as despesas de membros e servidores nas atividades que 

promover; 

X – custear, integral ou parcialmente, as despesas de membros e servidores relativas à 

participação em eventos promovidos por outros órgãos de natureza científica e acadêmica que 

propiciem a atualização e aperfeiçoamento profissional; 

XI – promover curso de preparação à carreira da Defensoria Pública; 

XII – auxiliar o Conselho Superior na fixação de parâmetros mínimos de qualidade para 

atuação dos Defensores Públicos; 

XIII – organizar encontros jurídicos com os Defensores Públicos para a definição de teses 

institucionais, que deverão ser observadas por todos os membros da Instituição e que integrarão os 

parâmetros mínimos de qualidade para atuação. 

XIV – realizar concursos públicos, na forma do art. 37, caput, da Constituição Federal de 

1988, salvo para realização de concurso para provimento de quaisquer cargos ou funções da 

estrutura organizacional da Defensoria Pública. 

Art. 4º Dentro da sua esfera de competência, a ESDEPI promoverá: 

I – cursos de preparação à carreira da Defensoria Pública; 
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II – cursos de atualização, aperfeiçoamento e especialização dos Defensores Públicos, 

estagiários de direito e servidores da Defensoria Pública; 

III – cursos jurídicos de extensão, tais como seminários, congressos e encontros jurídicos; 

IV – cursos de pós-graduação, destinados aos bacharéis em direito. 

V – mini cursos relacionados às áreas de atuação da Defensoria Pública; 

IV – outros cursos previstos no regulamento. 

§ 1º. A ESDEPI poderá, inclusive, celebrar convênios com Universidades públicas ou 

particulares, bem como outras entidades afins para concretização dos supracitados cursos. 

§ 2º. Ao final de cada curso, a ESDEPI fornecerá certificado de aproveitamento, com 

validade de extensão universitária ou de conclusão de curso pós-graduação, àqueles que obtiverem 

freqüência e nota mínimas, definidas no regulamento. 

CAPÍTULO III 

DO ORÇAMENTO 

Art. 5º A Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Piauí será mantida com 

recursos orçamentários provenientes: 

I - do Fundo de Modernização e Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Piauí, 

nos termos do art. 94 da LC Estadual n. 59/2005; 

II - de transferências da Associação de Defensores Públicos do Estado do Piauí; 

III – de doações e legados; 

IV – do produto da venda de publicações ou de prestação de serviços; 

V – das verbas decorrentes de convênios firmados com outros órgãos da Administração 

Pública, do Judiciário ou com Entidades de Ensino Superior; 

V - de outras receitas próprias geradas pelo desenvolvimento das suas atividades 

regulamentares de ensino e de produção literária. 

Parágrafo único. O Conselho Diretor prestará, anualmente, ou sempre que requisitado, 

contas ao Conselho Deliberativo, para fins de análise e aprovação. 

CAPÍTULO IV 

DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO 

Art. 6º São órgãos de Administração da Escola Superior da Defensoria Publica: 



5  

I – Conselho Diretor; 

II – Conselho Deliberativo. 

TÍTULO I 

DO CONSELHO DELIBERATIVO 

Art. 7º O Conselho Deliberativo, órgão de orientação superior da Escola Superior, é 

composto por 05 (cinco) membros e presidido pelo Defensor Público-Geral, que terá, nas reuniões, 

voto de qualidade. 

Art. 8º Integram o Conselho Deliberativo: 

I – O Defensor Público Geral do Estado do Piauí; 

II – O Corregedor-Geral da Defensoria Pública; 

III – 02 (dois) Defensores Públicos, em exercício, escolhidos pelo Conselho Superior da 

Defensoria Pública do Estado do Piauí. 

III – 02 (dois) Defensores Públicos, em exercício, escolhidos através de edital expedido pelo 

Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Piauí, tomando por base os seguintes 

critérios: 

a) Ter, pelo menos, 5 (cinco) anos de efetivo exercício na carreira de Defensor Público 

b) Não se encontrar afastado de suas atribuições por qualquer motivo; 

c) Não ter sido punido por nenhum processo administrativo disciplinar nos últimos 5 

(cinco) anos; 

d) Ter titulação acadêmica mínima de especialista em Direito 

(Redação dada pela Res. nº 095/2018 – CSDPE, pub. D.O nº 71, pág. 29 E 30, de 17/04/18) 

 

IV – 01 (um) representante da Associação da Defensoria Pública do Estado do Piauí, 

escolhidos pelo Conselho Diretor da Associação. 

Parágrafo único. Os membros do Conselho Deliberativo serão empossados pelo Conselho 

Superior da Defensoria Pública do Estado do Piauí. 

Art. 9º Compete ao Conselho Deliberativo: 

I – dar posse ao Conselho Diretor; 

II – elaborar, com o auxílio do Conselho Diretor, e aprovar, mediante decisão por maioria 

simples, o Regimento Interno da Escola Superior, fixando orientações gerais das atividades a serem 

desenvolvidas pela ESDEPI; 

IV – manifestar-se, anualmente ou sempre que necessário, sobre a prestação de contas 

apresentada pelo Conselho Diretor; 
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V – apreciar e julgar, em grau de recurso, os requerimentos contra os atos exarados pelos 

membros do Conselho Diretor. 

Art. 10. O Conselho Deliberativo reunir-se-á sempre que convocado por 2/3 (dois terços) 

dos seus membros, pelo Conselho Diretor ou pelo Defensor Público Geral do Estado, com 

antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, através de convocação escrita contendo a pauta, 

dia e hora da reunião. 

Parágrafo único. Para as reuniões, o quorum de instalação, em primeira convocação, será 

de maioria absoluta e, em segunda, de maioria simples.  

TÍTULO II 

DO CONSELHO DIRETOR 

Art. 11. O Conselho Diretor é o órgão responsável pela gestão e administração da Escola 

Superior da Defensoria Pública do Estado do Piauí. 

Art. 12. Integram o Conselho Diretor: 

I – Diretor da Escola Superior da Defensoria Pública; 

II – Coordenador Pedagógico 

III – Coordenador Financeiro 

Art. 13. O Diretor será indicado, para um mandato de 02 anos, permitida uma recondução, 

pelo Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Piauí dentre os Defensores Públicos do 

Estado do Piauí que estejam em atividade e no regular exercício das suas funções e que possua a 

titulação mínima de especialista em Direito. 

Parágrafo único. Após indicação pelo Conselho Superior, o Defensor Público escolhido 

será nomeado pelo Defensor Público-Geral para exercer o cargo de Diretor da Escola Superior da 

Defensoria Pública do Estado do Piauí, sem prejuízo do exercício das suas funções institucionais, 

salvo deliberação em contrário do Defensor Público-Geral.  

Art. 14. O Defensor Público-Geral, ouvido o Diretor da Escola Superior da Defensoria 

Pública, designará o Coordenador Pedagógico e Financeiro, bem como os seus auxiliares e o corpo 

docente, dispondo, por meio de ato regulamentar próprio, acerca do funcionamento e das atividades 

a serem desenvolvidas na Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Piauí. 

Art. 15. Compete ao Diretor da Escola Superior: 

I – representar a ESDEPI, conjuntamente com o Defensor Público-Geral, judicial ou 

extrajudicialmente, podendo constituir mandatários mediante outorga de poderes específicos; 
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II – designar um dos Coordenadores para responder pelo desempenho das suas funções nos 

casos de ausência, impedimento ou afastamento; 

III – cumprir as decisões do Conselho Deliberativo; 

IV – elaborar, juntamente com o Coordenador Pedagógico, os planos anuais de curso e de 

pesquisas da Escola Superior; 

V – emitir diretrizes gerais quanto ao regime dos cursos, ao controle dos conteúdos 

curriculares e aos critérios de avaliação e aproveitamento do corpo discente; 

VI – escolher e convidar, dentre Defensores Públicos ou outros profissionais da área 

jurídica, os ministrantes dos cursos promovidos pela Escola. 

VII – fixar, com auxílio do Coordenador Financeiro, ajuda de custo, diárias ou outras 

vantagens devidas aos palestrantes; 

VIII – definir o calendário, a carga horária, os turnos, número de vagas, valor da matrícula e 

das prestações subseqüentes, bem assim os requisitos necessários à inscrição nos cursos, 

seminários, simpósios, congressos e minicursos que venham a ser promovidos pela Escola. 

IX – ratificar os conteúdos programáticos dos cursos elaborados pelo corpo docente; 

X – elaborar planos de incentivo à pesquisa; 

XI – analisar e deferir as matrículas dos interessados em participar dos cursos promovidos 

pela Escola; 

XII – firmar convênios com Universidades públicas ou particulares, bem como outras 

entidades afins para concretização dos cursos; 

XIII – gerir os recursos orçamentários, com auxílio do Coordenador Financeiro; 

XIV – autorizar a realização de despesas necessárias ao funcionamento regular da ESDEPI, 

prestando contas ao Conselho Deliberativo, anualmente ou sempre que exigido, mediante auxílio do 

Coordenador Financeiro; 

XV – elaborar o quadro de servidores e conferir-lhes as devidas atribuições, podendo 

destituí-los da função, a qualquer tempo, mediante ato fundamentado; 

XVI – definir as atribuições dos Coordenadores Pedagógico e Financeiro; 

XVII – Exercer outras atribuições que lhe sejam conferidas pelo Regimento Interno da 

Escola, pelo Conselho Deliberativo ou pela Defensora Pública-Geral. 

CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
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Art. 16. A presente resolução entrará em vigor a partir da data da sua publicação no Diário 

Oficial do Estado. 

Sala de Reuniões do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Piauí,  

 

Teresina, 18 de dezembro de 2006. 

 

Norma Brandão de Lavenère Machado Dantas 

Defensora Pública-Geral 

Presidente do Conselho Superior da Defensoria Pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9  

 

 

 

Resoluções 

2007 

 

 
 

 



10  

RESOLUÇÃO Nº. 07 DE 22 DE MARÇO DE 2007. 

 

 

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 SUPERIORDADEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ, 

no uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto no art. 17, XII, da Lei 

Complementar n.º 059, de 30 de Novembro de 2005, e no § 4°, do art. 41 da Constituição 

Federal, com a redação que lhe deu a Emenda Constitucional n.º 19, de 04 de junho de 

1998, por unanimidade dos votos de seus membros, aprova, nos seguintes termos, o 

presente Regulamento de Estágio Probatório da Carreira de Defensor Público, da 

Defensoria Pública do Estado do Piauí. 

 

Art. 1º Estabelece requisitos e critérios de avaliação de desempenho dos Defensores 

Públicos de 1ª. Categoria, submetidos a estágio probatório, para a aquisição da estabilidade 

funcional, nos termos das disposições constantes nesta Resolução. 

 

Art. 1º 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. (Alterada pela Res. nº 117/2019 - 

CSDPE, pub. D.O nº 76, pág. 17,18, de 24/04/2019) 

 

 

Art. 2º Ao entrar em exercício, o Defensor Público de 1ª. Categoria, 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. 

 

Art. 2º 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. (Alterada pela Res. nº 

117/2019 - CSDPE, pub. D.O nº 76, pág. 17,18, de 24/04/2019) 

 

 

CAPÍTULO I 

DOS REQUISITOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

Art. 3º A avaliação de que trata o artigo anterior será formalmente realizada, após o término 

dos 33 (trinta e três) primeiros meses, contados a partir do início do exercício no cargo. 
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Art. 3º A avaliação de que trata o artigo anterior será realizada de forma contínua, a partir 

do exercício do cargo. (Redação dada pela Res. nº 047/2015 – CSDPE, pub. D.O nº 118, 

pág. 22, de 26/06/2015) 

 

Parágrafo único. Após o término dos 33 (trinta e três) primeiros meses serão iniciados os 

procedimentos finais de apuração, nos termos desta resolução. (Redação dada pela Res. nº 

047/2015 – CSDPE, pub. D.O nº 118, pág. 22, de 26/06/2015) 

 

Art. 4º Serão considerados como requisitos de avaliação, os seguintes: 

 

I – assiduidade e pontualidade; 

II – disciplina e comportamento; 

III – capacidade de iniciativa e aptidão técnica; 

IV – produtividade; 

V – responsabilidade. 

 

Art. 5º Ficam estabelecidos os critérios constantes do Anexo I desta Resolução, que 

contém os aspectos a serem considerados na avaliação de cada requisito, obedecendo a 

seguinte pontuação: 

 
ÓTIMO 04 (quatro) pontos 

BOM 03 (três) pontos 

REGULAR 02 (dois) pontos 

INSUFICIENTE 01 (um) ponto 

 

Art. 6º O desempenho do Defensor Público durante o estágio probatório será efetivamente 

acompanhado e avaliado por sua chefia imediata, ou nos casos de afastamentos, 

impedimentos legais e regulamentares, por seu substituto, e pelo Corregedor - Geral. 

 

Art. 6º O desempenho do Defensor Público durante o estágio probatório será efetivamente 

acompanhado e avaliado pela Comissão de Avaliação Especial de Desempenho. (Redação 

dada pela Res. nº 047/2015 – CSDPE, pub. D.O nº 118, pág. 22, de 26/06/2015) 

 

Art. 7º Caberá ao Corregedor – Geral constituir e formalizar o processo de avaliação, 

designando Comissão de Avaliação Especial de Desempenho, sob sua presidência, e 

composta de mais 04 (quatro) Defensores Públicos, obrigatoriamente estáveis, sendo 02 

(dois) deles membros titulares e 02 (dois) suplentes, a quem competirá análise e emissão de 

parecer acerca do cumprimento dos requisitos, para aprovação no estágio probatório. 

 

§ 1º  Formado o processo, o Corregedor – Geral deverá encaminhá-lo à Comissão de 

Avaliação 

Especial de Desempenho, assim como implementar todos os procedimentos e apresentar as 

requisições que sejam necessárias, para instruir os procedimentos de avaliação. 
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§ 2º Os processos de cada Defensor Público de 1ª. Categoria serão avaliados 

obrigatoriamente por cada um dos membros titulares da Comissão de Avaliação Especial de 

Desempenho. 

 

Art. 7º 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 mais 04 (quatro) defensores públicos, obrigatoriamente 

estáveis, sendo 02 deles membros titulares e 02 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. (Redação dada pela Res. nº 047/2015 – CSDPE, pub. D.O nº 118, pág. 22, de 

26/06/2015) 

 

Art. 7º 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. (Alterada pela Res. nº 117/2019 - CSDPE, pub. D.O nº 76, pág. 17,18, de 

24/04/2019) 

 

§ 1º Iniciado o processo de avaliação, o Corregedor Geral deverá encaminhá-lo à Comissão 

de Avaliação Especial de Desempenho, designando imediatamente relator para 

acompanhamento direto do Defensor Público avaliado, para início da análise de sua atuação 

funcional e prestação das orientações que se fizerem necessárias no sentido da prestação do 

serviço nos parâmetros elencados nesta resolução. (Redação dada pela Res. nº 047/2015 – 

CSDPE, pub. D.O nº 118, pág. 22, de 26/06/2015) 

 

§ 2º Competirá ao avaliador relator o acompanhamento direto dos trabalhos desenvolvidos 

pelo avaliado, seja a partir da análise mensal dos relatórios apresentados, seja pela 

realização de diligências junto à chefia imediata ou diretamente em encontros realizados 

com o acompanhado, devendo todas as atividades serem relatadas aos demais membros da 

comissão e autuadas nos respectivos processos de avaliação do estágio. (Redação dada pela 

Res. nº 047/2015 – CSDPE, pub. D.O nº 118, pág. 22, de 26/06/2015) 

 

Art. 8º A Comissão de Avaliação Especial de Desempenho deverá preencher, em caráter 

reservado o Formulário de Avaliação de Desempenho, na forma do Anexo II e III desta 

Resolução, devendo no prazo de 05 (cinco) dia úteis remetê-lo ao seu Presidente. 
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§ 1º O Defensor Público avaliado deverá, obrigatoriamente, ter ciência, em 10 (dez) dias, 

do 

parecer do Corregedor – Geral e ter acesso à pontuação obtida em cada requisito de sua 

avaliação, apondo sua assinatura em campo próprio do Formulário de Avaliação de 

Desempenho. 

 

§ 2º Recusando-se o Defensor Público avaliado a tomar ciência do resultado da avaliação, 

será notificado através de Correspondência com Aviso de Recebimento. 

 

Art. 9º O Corregedor encaminhará ao Conselho Superior, até 30 (trinta) dias antes do 

término do estágio probatório, o relatório circunstanciado, após a avaliação da Comissão 

especial, opinando motivadamente pela confirmação ou não do Defensor Público na 

carreira, segundo preconiza o art. 52, da LC n.059/05. 

 

 

CAPÍTULO II 

DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO ESPECIAL DE DESEMPENHO 

 

Art. 10. Compete ao Corregedor – Geral, em razão do disposto nos arts. 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 auxílio ao Corregedor – Geral, nos 

procedimentos atinentes ao processo de avaliação do estágio probatório do Defensor 

Público de 1ª. Categoria. 

 

 

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 auxílio ao Corregedor-Geral, nos 

procedimentos atinentes ao processo de avaliação do Defensor Público em estágio 

probatório. (Alterada pela Res. nº 117/2019 - CSDPE, pub. D.O nº 76, pág. 17,18, de 

24/04/2019) 

 

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 de 1ª. 

Categoria na carreira, nos termos do art.53, da LC n. 059/05. 

 

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. (Alterada pela Res. nº 117/2019 - CSDPE, pub. D.O 

nº 76, pág. 17,18, de 24/04/2019) 
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§ 1º A Comissão terá a faculdade de realizar consultas às informações cadastrais do 

Defensor Público, além de coletar informações junto à chefia imediata deste, convocando-

o, caso necessário, para prestar esclarecimentos. 

 

§ 2º Integrarão obrigatoriamente o Processo de Avaliação, os Relatórios Mensais dos 

últimos 33 (trinta e três) meses, apresentados à Corregedoria Geral, pelo Defensor Público 

de 1ª. Categoria ou por sua chefia imediata. 

 

 

§ 2º 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. (Alterada pela Res. nº 117/2019 - CSDPE, pub. 

D.O nº 76, pág. 17,18, de 24/04/2019) 

 

 

CAPÍTULO III 

DA APURAÇÃO FINAL DA AVALIAÇÃO 

 

Art. 12. A pontuação final será resultante da soma dos pontos obtidos em cada requisito da 

avaliação, por cada um dos 02 (dois) membros da Comissão. 

 

§ 1º O total máximo de pontos que poderá ser obtido ao final da avaliação de cada Defensor 

Público é de 40 (quarenta) pontos. 

 

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. (Alterada pela Res. nº 

117/2019 - CSDPE, pub. D.O nº 76, pág. 17,18, de 24/04/2019) 

 

§ 1º O total máximo de pontos que poderá ser obtido ao final da avaliação de cada Defensor 

Público é de 20 (vinte) pontos. (Alterada pela Res. nº 117/2019 - CSDPE, pub. D.O nº 76, 

pág. 17,18, de 24/04/2019) 

 

 

§ 2° O Defensor que não preencher alguns dos requisitos do estágio probatório, deverá 

receber orientação adequada para que possa corrigir as deficiências. 

 

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 de 1ª. Categoria na carreira, de acordo com o disposto nos 
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art.13, XXVII e art. 53, da LC n.059/05 . 

 

 

 

Art. 13. Remetido o processo pelo Corregedor–Geral e ouvido o Conselho Superior, nos 

termos do Art.17, XI, da LC nº 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 . (Alterada pela Res. nº 117/2019 - CSDPE, pub. D.O nº 76, pág. 17,18, de 

24/04/2019) 

 

§ 1º Durante o intervalo de tempo entre a avaliação e a data final do período do estágio 

probatório, o Defensor continuará a ser acompanhado pela chefia imediata, a qual deverá 

comunicar à Comissão qualquer acontecimento relevante no desempenho do 

Defensor, que possa alterar o resultado de sua avaliação final. 

§ 2º O ato de homologação do estágio probatório será publicado no Diário Oficial do 

Estado e lançado nos Assentamentos Funcionais do Defensor. 

 

Art. 14. Será considerado aprovado no estágio probatório o Defensor Público de 1ª. 

Categoria que obtiver resultado final de, no mínimo, 60% (sessenta por cento) do total 

máximo dos pontos da avaliação, ou seja, 24 (vinte e quatro) pontos. 

 

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. (Alterada pela Res. nº 117/2019 - CSDPE, pub. D.O nº 

76, pág. 17,18, de 24/04/2019) 

 

§ 1º. O Defensor Público não aprovado em estágio probatório deverá ser notificado, 

respeitando-se o devido processo legal, garantindo o contraditório e a ampla defesa, 

adotando-se o procedimento previsto nos art.52 e 53 da LC n.059/05. 

 

§ 2º. É assegurado ao Defensor Público de 1ª. Categoria 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. 

 

§ 2º. 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. (Alterada pela Res. nº 117/2019 - CSDPE, pub. D.O nº 76, pág. 17,18, de 

24/04/2019) 
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CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 15. Aplica-se o disposto nesta Resolução aos Defensores Públicos que entraram em 

exercício a partir de 22 de junho de 2004. 

 

Art. 16. Os Defensores Públicos que estiverem cumprindo o período de estágio probatório 

na data da publicação desta Resolução ficam sujeitos às suas disposições. 

 

Art. 17. Os casos omissos serão resolvidos pelo Defensor Público Geral, ouvido o 

Conselho Superior. 

 

 

Teresina,PI, 22 de março de 2.007 

 

 

Norma Brandão de Lavenére M. Dantas 

Defensora Pública-Geral 

 

Francisco de Jesus Barbosa 

Corregedor-Geral 

 

Myrtes Maria de Freitas e Silva 

Defensora Pública de Categoria Especial 

 

Nelson Nery Costa 

Defensor Público de Categoria Especial 

 

Alfredo Cadena Neto 

Defensor Público de 4ª Categoria 

 

Ana Patrícia Paes Landim Salha 

Defensora Pública de 4ª Categoria 

 

 

 

ANEXO I DA RESOLUÇÃO Nº. 07 DE 22 DE MARÇO DE 2007 

 

CRITÉRIOS DOS REQUISITOS DE AVALIAÇÃO 

 

I – ASSIDUIDADE E PONTUALIDADE- É o comparecimento pontual, regular e a 

presença permanente na unidade de trabalho. 
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Ótimo 

 

Comparece regular e pontualmente ao trabalho, nele permanecendo durante 

todo o expediente, só se afastando para realizar os atos externos atinentes a 

sua função ou com a autorização da chefia imediata. 

Bom 

 

Comparece regularmente ao trabalho, justificando-se quanto aos eventuais 

atrasos e/ou saídas do setor. 

Regular 

 

Embora compareça regularmente ao trabalho, precisa ser advertido quanto à 

pontualidade e saídas ocasionais do local de trabalho, sem motivo justificado 

ou aquiescência da chefia. 

Insuficiente 

 

Chega freqüentemente atrasado, afastando-se do local de trabalho sem o 

conhecimento da chefia ou motivo justificado. 

 

 

II – DISCIPLINA E COMPORTAMENTO - Respeito à hierarquia e cumprimento das 

normas legais e regulamentares. Observância do relacionamento cordial com os colegas, 

membros de outras carreiras, servidores da instituição e com o público. 

 
Ótimo 

 

Cumpre sempre as normas existentes e ordens recebidas, agindo com 

urbanidade e apresentando comportamento compatível com o cargo. 

Bom 

 

Cumpre, frequentemente, as normas existentes e ordens recebidas. Tem um 

bom relacionamento interpessoal. Quando comete alguma falta, procura 

retratar-se, estando atento para não reincidir. 

Regular 

 

Ocasionalmente, precisa ser cobrado quanto ao não cumprimento das normas 

estabelecidas. Apresenta sempre uma desculpa para justificar-se. Seu 

relacionamento muitas vezes prejudica o bom andamento do trabalho, a 

imagem da instituição e desempenho das suas funções. 

Insuficiente 

 

Está quase sempre fora dos padrões disciplinares desejáveis, sendo 

constantemente advertido neste sentido  

 

 

III – CAPACIDADE DE INICIATIVA E APTIDÃO TÉCNICA – Habilidade para 

visualizar situações, buscando alternativas, apresentando sugestões ou ideias e obtendo 

resultados adequados com as soluções adotadas; e conhecimento e manejo da técnica 

necessária ao desempenho de suas funções. 

 

III - CAPACIDADE DE INICIATIVA E APTIDÃO TÉCNICA – Habilidade para 

visualizar situações, buscando alternativas, apresentando sugestões ou idéias, obtendo 

resultados adequados com as soluções adotadas, atender a superior convocação e prestar 

serviço extraordinário para além do exercício das atribuições de sua titularidade, em 

especial em áreas sensíveis à instituição como a Defensoria Itinerante, regime especial de 

trabalho nas mais diversas áreas e substituições voluntárias e conhecimento e manejo da 

técnica necessária ao desempenho de suas funções.  (Redação dada pela Res. nº 047/2015 – 

CSDPE, pub. D.O nº 118, pág. 22, de 26/06/2015) 

 
Ótimo Destaca-se por tomar decisões adequadas face a situações inesperadas e por 
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 apresentar soluções práticas para aperfeiçoar o trabalho que desenvolve. 

Concebe ideias e técnicas novas e criativas para melhorias no ambiente de 

trabalho. Encaminha ao setor competente situações ou problemas que não são 

afetos à sua área de trabalho. Demonstra, através das peças processuais 

produzidas e do procedimento no acompanhamento de atos relacionados ao 

seu mister, o vasto conhecimento e domínio seguro da técnica necessária. 

Bom 

 

Procura soluções alternativas frente a situações novas, apresentando, ainda, 

sugestões adequadas para aperfeiçoar o trabalho sob sua responsabilidade. 

Demonstra, através das pecas processuais  produzidas e do procedimento no 

acompanhamento de atos relacionados ao seu mister, o conhecimento e 

domínio da mínima técnica necessária. 

Regular 

 

Necessita ser orientado frente a situações inesperadas. Raramente apresenta 

sugestões para aperfeiçoar o trabalho. Demonstra, através das pecas 

processuais produzidas e do procedimento no acompanhamento de atos 

relacionados ao seu mister, o conhecimento e domínio irregulares da técnica 

necessária. 

Insuficiente 

 

Situações novas, imprevistas ou mais complicadas deixam-no(a) sem ação, 

não procurando encontrar alternativas para solucioná-las. Seu trabalho não 

ultrapassa a rotina. Não demonstra, através das peças processuais produzidas 

e do procedimento no acompanhamento de atos relacionados ao seu mister, o 

conhecimento e domínio mínimos da técnica necessária. 

 

 

IV – PRODUTIVIDADE – Volume de trabalho produzido, levando-se em conta a 

complexidade, o tempo de execução e as condições de trabalho, sem prejuízos da 

qualidade. 

 
Ótimo 

 

Seu trabalho é de ótima qualidade. Empenha-se em fazê-lo da forma mais 

completa possível apresentando, inclusive, contribuições adicionais. Dá vazão 

com facilidade e aumentos inesperados de serviço.    

Bom 

 

O ritmo e a qualidade de seu trabalho atendem às exigências da sua área de 

atuação, desempenhando atividades compatíveis com o conhecimento e 

realização de procedimentos exigidos pelo cargo. 

Regular 

 

A qualidade de seu trabalho é apenas razoável, necessitando de 

acompanhamento eventual e correções, não se podendo confiar plenamente na 

exatidão de seus resultados. O ritmo é lento, dispersando-se com facilidade. 

Insuficiente 

 

Seu nível de produtividade é insuficiente. Frequentemente, comete erros e seu 

trabalho está sempre acumulado. Mesmo quando cobrado, não atende às 

exigências.  

V –  RESPONSABILIDADE – Comprometimento, idoneidade moral, empenho, seriedade 

com que encara seu trabalho, bem como zelo por equipamentos, informações, valores e ou 

pessoas envolvidas na execução de seus deveres. 

 
  Ótimo 

 

Destaca-se na execução de todas as tarefas que estão sob sua 

responsabilidade, revendo e aperfeiçoando seu trabalho e zelando pela 

conservação e segurança de seus instrumentos de trabalho. Resguarda fatos de 

interesse da Instituição e cumpre os compromissos de acordo com os seus 
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direitos e deveres funcionais, dentro dos prazos estabelecidos. 

Bom 

 

Executa as tarefas que estão sob sua responsabilidade da forma que lhe é 

designada e de acordo com os seus direitos e deveres funcionais. É cuidadoso 

com os equipamentos de trabalho e com o sigilo de fatos da Instituição. 

Cumpre, na maior parte das vezes, os compromissos dentro dos prazos e de 

acordo com os seus direitos e deveres funcionais.  

Regular 

 

Ocasionalmente, mostra-se descomprometido com prazos e tarefas a serem 

executadas, necessitando ser cobrado neste sentido. Apesar de conhecer as 

normas de sigilo e de conservação e utilização de material, nem as cumpre. 

Apresenta inconstantes comprometimento, de acordo com os seus direitos e 

deveres funcionais. 

Insuficiente 

 

Mostra-se descomprometido com as tarefas que lhe são designadas. Utiliza o 

equipamento de trabalho e realiza suas atividades de forma imprudente. Não 

tem prudência ou reserva com assuntos sigilosos, não se preocupa em cumprir 

prazos, assim como não apresenta comprometimento, de acordo com os seus 

direitos e deveres funcionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANEXO II (RESOLUÇÃO CSDPE Nº 07/2007) 

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

AVALIAÇÃO 

PERÍODO: ____/____/____  a   ____/____/____ 
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DADOS DO DEFENSOR AVALIADO 

NOME:  

CARGO:  

LOTAÇÃO:  

EXERCÍCIO:  

 

Instruções ao Avaliador: 

1. O Formulário de Avaliação de Desempenho deve ser preenchido em 

caráter reservado. 

2. No Formulário de Avaliação de Desempenho, serão encontrados os 

05(cinco) REQUISITOS de avaliação de desempenho do Estágio 

Probatório: assiduidade e pontualidade, disciplina e comportamento, 

capacidade de iniciativa e aptidão técnica, produtividade e 

responsabilidade. 

3. A cada requisito deverá ser atribuído um conceito, observadas as 

disposições do Anexo I. Ao final de cada requisito avaliado, há espaços 

para comentários, os quais Vossa (s) Senhoria (s) deverá (ao) 

obrigatoriamente tecer quando o requisito avaliado for considerado for 

Regular ou Insuficiente. 

4. Após a totalização dos pontos referentes à avaliação de cada um dos 

02(dois) membros da Comissão e emissão do parecer do Corregedor-

Geral, o Defensor avaliado deverá tomar ciência do resultado, no campo 

próprio desde Formulário. 

5. Após a ciência do Defensor avaliado, este documento deverá ser anexado 

ao processo de avaliação, que, por sua vez, deverá ser encaminhado ao 

Presidente da Comissão de Avaliação Especial de Desempenho, no prazo 

de 05(cinco) dias úteis, contados do recebimento do processo. 
 

Obs: Procure ser imparcial em seu julgamento. Lembre que a Avaliação de Desempenho exerce uma forte 

influencia na conduta posterior do avaliado. 
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I- ASSIDUIDADE E PONTUALIDADE – É o comparecimento pontual, 

regular e a presença permanente na unidade de trabalho. 
                                                                                               

Ótimo    

(4pts.) 

Bom            

(3 pts.) 

Regular 

(2pts.) 

Insuficiente 

(1pt.) 

 

Comentários:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II- DISCIPLINA E COMPORTAMENTO – Respeito à hierarquia e ao 

cumprimento das normas legais e regulamentares. Observância do 

relacionamento cordial com os colegas, membros de outras carreiras, 

servidores da instituição e com o público. 
                                                                                               

Ótimo    

(4pts.) 

Bom            

(3 pts.) 

Regular 

(2pts.) 

Insuficiente 

(1pt.) 

 

Comentários:  

 

 
_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
_____________________________________________________________________________________ 
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III- CAPACIDADE DE INICIATIVA E APTIDÃO TÉCNICA – Habilidade 

para visualizar situações, buscando alternativas,apresentando sugestões 

ou ideias e obtendo resultados adequados com as soluções adotadas; e 

conhecimento e manejo da técnica necessária ao desempenho de suas 

funções. 
                                                                                               

Ótimo    

(4pts.) 

Bom            

(3 pts.) 

Regular 

(2pts.) 

Insuficiente 

(1pt.) 

 

Comentários:  
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IV- PRODUTIVIDADE – Volume de trabalho produzido, levando-se em 

conta a complexidade, o tempo de execução e as condições de trabalho, 

sem prejuízo da qualidade. 
                                                                                               

Ótimo    

(4pts.) 

Bom            

(3 pts.) 

Regular 

(2pts.) 

Insuficiente 

(1pt.) 

 

Comentários:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V- RESPONSABILIDADE – Comprometimento, idoneidade moral, 

empenho, seriedade com que encara seu trabalho, bem como zelo por 

equipamentos, informações, valores ou pessoas envolvidas na execução 

de seus deveres. 

                                                                                            
Ótimo    

(4pts.) 

Bom            

(3 pts.) 

Regular 

(2pts.) 

Insuficiente 

(1pt.) 

 

Comentários:  

 

 

 
____________________________________________________________________________________ 
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Resultado da Avaliação 

Fator I II III IV V Total 

Pontos       

 

 

Total de pontos: _______ 

 

Em, _____/_____/______ 

 

   

 

 

Assinatura e carimbo do Avaliador(a) 

 

     

 

Assinatura do Avaliado (a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25  

ANEXO III (RESOLUÇÃO CSDPE Nº 07/2007) 

(Alterada pela Res. nº 117/2019 - CSDPE, pub. D.O nº 76, pág. 17,18, de 24/04/2019) 

 

RESULTADO DA APURAÇÃO FINAL DA AVALIAÇÃO ESPECIAL DE 

DESEMPENHO 

DADOS DO DEFENSOR AVALIADO 

NOME: 

CARGO: 

LOTAÇÃO:  

EXERCÍCIO: 

 

PONTOS 

OBTIDOS 

 

RESULTADO FINAL RESULTANTE DO 

SOMATÓRIO DAS NOTAS ATRIBUÍDAS 

PELOS DOIS MEMBROS DA COMISSÃO. 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 

A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO ESPECIAL DE DESEMPENHO, designada através da 

Portaria nº _________, 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 
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RESOLUÇÃO CSDPE nº 009/2007 

Institui o FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E 

APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DO PIAUÍ, define as suas competências e dá 

outras providências. 

O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL, no uso das suas atribuições legais, 

conferidas pelo art. 13, inciso XIII, art. 16, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 059, de 30 de 

novembro de 2005, 

Considerando o disposto nos arts. 94 a 100 e art. 102 da Lei Complementar Estadual de n. 59, de 30 

de novembro de 2005, publicada no Diário Oficial do Estado do Piauí, no dia 01 de dezembro de 

2005, RESOLVE: 

Art. 1º  Fica criado o Fundo de Modernização e Aparelhamento da Defensoria Pública do 

Estado do Piauí – FMADPEP, destinado a prover recursos para aprimoramento profissional dos 

Defensores Públicos, a elaboração a execução de programas e projetos, a construção, ampliação e 

reforma das dependências destinadas à Defensoria Pública, a aquisição e modernização de serviços 

de informática e aquisição de material, de acordo com a Lei Complementar Estadual nº 059, de 30 

de novembro de 2005. 

Art. 2º  O Fundo de Modernização e Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do 

Piauí terá como gestor o Defensor Público-Geral.     

Art. 3º  O FMADPEP terá estruturação contábil própria, com observância da legislação 

estadual e federal pertinentes. 

Parágrafo Único. A prestação de contas da gestão financeira do FMADPEP será 

consolidada na Defensoria Pública, por ocasião do encerramento do correspondente exercício. 

Art. 4º  O Fundo de Modernização e Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do 

Piauí terá conta corrente específica em instituição de crédito oficial, que será movimentada, em 

caráter exclusivo, pelo Defensor Público Geral ou por quem legalmente o esteja substituindo 

interinamente. 

Art. 5º Constituirão receitas do Fundo de Modernização e Aparelhamento da Defensoria 

Pública do Estado do Piauí: 

I – as dotações orçamentárias previstas em Lei; 

II – os recursos provenientes de contratos, convênios e acordos firmados com órgãos e 

entidades federais, estaduais, municipais, nacionais ou estrangeiras; 

III – os recursos provenientes de contratos firmados com entidades e empresas privadas; 
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IV – os recursos, gerados no âmbito da Defensoria Pública do Estado do Piauí, provenientes 

da cobrança de taxas e valores cobrados nos concursos de ingresso e cursos realizados, recursos 

oriundos de prestação de serviços a terceiros no âmbito de suas atribuições; 

V – os recursos, gerados no âmbito da Defensoria Pública do Estado do Piauí, decorrentes 

de promoções; 

VI – os recursos originados das condenações em processos patrocinados pela Defensoria 

Pública do Estado, através dos seus órgãos de execução, em quaisquer instâncias ou tribunais, salvo 

naqueles em que for sucumbente o Estado do Piauí ou autarquias e fundações estaduais; 

VII – os recursos gerados por aplicações financeiras; 

VIII – os recursos decorrentes de subvenções, doações e legados formalizados por pessoas 

naturais e pessoas jurídicas; 

IX – outras receitas eventuais. 

Art. 6º  Os recursos do FMADPEP serão destinados: 

I – cinqüenta por cento para o aperfeiçoamento dos membros da Defensoria Pública; 

II – vinte por cento para a Escola Superior da Defensoria Pública, do qual parte será 

destinada à edição da Revista da Defensoria Pública do Estado do Piauí; 

III – cinco por cento para a formação e manutenção da Biblioteca da Defensoria Pública do 

Estado do Piauí; 

IV – vinte e cinco por cento para as demais destinações. 

Art. 7º  Os bens adquiridos através do FMADPEP serão incorporados ao patrimônio da 

Defensoria Pública. 

Art. 8º  As despesas decorrentes da criação FMADPEP correrão por conta de dotações 

orçamentárias próprias. 

Art. 9º  O FMADPEP fica submetido ao Diretor Administrativo Geral. 

Art. 10. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

Teresina, 29 de maio de 2007. 

Nelson Nery Costa 

Defensor Público-Geral 

PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR 
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Resoluções 

2008 
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RESOLUÇÃO CSDPE nº 018/2008 

Dispõe sobre a carteira e a cédula de identidade 

funcional dos membros da Defensoria Pública do 

Estado do Piauí e dá outras providências. 

Considerando a necessidade de organizar a atuação da Defensoria Pública na Capital O 

CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso das 

suas atribuições legais, conferidas pelo art. 17, X, da Lei Complementar nº 59, de 30/11/2005, e 

com base nas demais normas aplicáveis, RESOLVE:  

Art. 1º Fica instituída, com fé pública em todo território nacional, nos termos do art. 89, 

inciso IV, da Lei Complementar Federal nº 80, de 12/01/1994, combinado com o art. 68, I, da Lei 

Complementar Estadual nº 59, de 30/11/2005, a carteira e a cédula de identidade funcional dos 

membros ativos da Defensoria Pública do Estado do Piauí e a cédula de identidade dos membros 

inativos e estagiários da Defensoria Pública, a ser expedida pela Defensoria Pública do Estado, na 

forma do modelo e características constantes no Anexo desta Resolução. 

Parágrafo Único – A cédula de identidade funcional é o documento de identificação e 

instrumento das prerrogativas dos Defensores Públicos e Estagiários, e a carteira, a proteção da 

mesma, exclusiva dos Defensores Públicos Ativos. 

Art. 2º A cédula de identidade funcional assegura ao seu titular todas prerrogativas 

estabelecidas no art. 44, da Lei Complementar Federal nº 80, de 12/01/1994, e no art. 69, da Lei 

Complementar Estadual nº 59, de 30/11/2005. 

§ 1º  A carteira e a cédula de identidade funcional do Defensor Público Ativo valerão como 

autorização para porte de arma em todo o território piauiense, 

§ 2º  A carteira de identidade funcional tem prazo de validade indeterminado, para o 

Defensor Público Ativo e Inativo, e até a conclusão do estágio, para o Estagiário. 

§ 3º  A cédula de identidade do Defensor Público assegura o porte de arma e auxílio e 

cooperação que venha a solicitar, conforme o art. 68, I, da Lei Complementar nº 59, de 30.11.2005 

e “caput” do art. 6º, da Lei Federal nº 10.829, de 22.12.2003. 

Art. 3º A carteira e a cédula de identidade funcional dos Defensores Ativos e Inativos serão 

numeradas, correspondentemente, de 001 (um) ao infinito, em ordem crescente, mantendo-se a 

numeração original em sua renovação. 

§ 1º  A numeração das carteiras e cédulas de identidade funcional expedidas aos Defensores 

Públicos Ativos empossados, após a publicação desta Resolução, obedecerá a ordem de 

classificação no cargo de Defensor Público. 
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§ 2º  Ocorrendo aposentadoria, esta circunstância será indicada na própria cédula de 

identidade, mantendo-se o mesmo número de ordem. 

§ 3º  Publicado o ato de aposentadoria, a carteira e a cédula de identidade funcional 

perderão a validade no prazo de 30 (trinta) dias, devendo o Defensor Público requerer, neste prazo, 

sua substituição pela cédula de identidade, nos termos do parágrafo anterior. 

§ 4º O número da cédula de identidade funcional do Defensor Publico Inativo é acrescido 

da letra “A”. 

Art. 4º  A carteira e a cédula de identidade funcional do Defensor Público Ativo e Inativo 

serão assinadas pelo Defensor Público-Geral do Estado. 

Art. 5º  A carteira de identidade do Estagiário será assinada pelo Defensor Público-Geral. 

Parágrafo único – As cédulas de identidade dos Estagiários serão numeradas, 

correspondentemente, de 0001(um) ao infinito, em ordem crescente, em numeração diferente das 

carteiras dos Defensores Públicos, acrescida da letra “B”. 

Art. 6º  Quando exonerado, demitido ou aposentado do cargo, o Defensor Público Ativo 

deverá devolver a carteira e a cédula de identidade funcional ao Defensor Público- Geral do Estado, 

no momento do pedido ou demissão. 

Art. 7º  Quando o Estagiário completar seu tempo de estágio, o titular da carteira de 

identidade deverá devolvê-la ao Coordenador do Núcleo de Estágio, imediatamente. 

Art. 8º  A Defensoria Pública manterá livros próprios, onde serão registrados a expedição, a 

substituição, o cancelamento ou a devolução da carteira, sendo um para os Defensores Públicos, e 

outro, para os Estagiários. 

Art. 9º As carteiras funcionais dos Membros da Defensoria Pública, que não atendam à 

forma dos modelos em anexo, serão substituídas no prazo de 90 (noventa) dias, a partir da vigência 

desta Resolução, findo o qual perderão a validade. 

Parágrafo Único – É assegurado a mantença do número da carteira e da cédula do 

Defensor Público, sendo acrescido da letra “A”, no caso dos Inativos. 

Art. 10.  Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

Teresina, 13 de agosto de 2008. 

Nelson Nery Costa 

Defensor Público-Geral 

Myrtes Maria Freitas e Silva 
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Secretária do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Piauí. 

 

ANEXO I 

ANEXO À RESOLUÇÃO Nº 018/2008 DO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA 

PÚBLICA CARACTERÍSTICAS DA CARTEIRA E CÉDULA DE IDENTIDADE DOS 

MEMBROS DA DEFENSORIA PÚBLICA ATIVOS E INATIVOS E DOS ESTAGIÁRIOS: 

1. A Carteira de Identidade, exclusivamente para Defensores Públicos Ativos, com a 

seguinte dimensão: 11 cm x 16 cm; 

2. Externamente: em couro cromo, de cor verde-escuro, dividida em duas partes, com uma 

dobra; no anverso, escrito “Defensoria Pública do Estado do Piauí” e as armas do Estado do Piauí, 

em dourado; no verso, nada escrito ou marcado; 

3. Internamente: dividido em duas partes: 

a) do lado esquerdo, em plástico transparente, para ser colocada a “cédula de identidade e 

porte de arma”; 

b) do lado direito, em gravação dourada, a inscrição “Estado do Piauí” e, em baixo, 

“Defensoria Pública”, depois, em bronze, as armas do Estado do Piauí, e por fim, “Autoridade”; 

4. A Cédula de Identidade, para Defensores Ativos e Inativos e Estagiários, com fundo 

branco, marcado por hipérboles verde-claras, e, em baixo, com 1 cm, hipérboles sobrepostas, 

formando coloração mais intensa, com dimensão geral de 5,5 cm x 8,5 cm, contendo: 

a) no anverso dos Defensores Públicos Ativos: no ângulo superior, esquerdo, as Armas do 

Estado do Piauí, nas cores oficiais, constando na parte superior impresso em letras brancas, sobre 

fundo verde-claro, “Defensoria Pública do Estado do Piauí”; abaixo centralizado, em letras verde-

claras “Cédula de Identidade e Porte de Arma de Defensor Público Ativo”, em caixa alta, seguida 

de validade da cédula; com numeração de 001 ao infinito. Depois, à esquerda, em escrito em letra 

menor, em caixa alta, “O Defensor Público-Geral do Estado do Piauí, de acordo com o art. 68, I, da 

Lei Complementar Estadual nº 59, de 30.11.2005, declara a todas as pessoas, autoridades e 

instituições que é Defensor(a) Público(a):”, mais abaixo com o nome do Defensor Público; e, à 

esquerda, foto de 2 cm x 3 cm, contendo escrito “A Lei Complementar nº 59, de 30.11.2005, art. 68, 

I, e a Resolução nº 017/2008, de 4 de julho de 2008, do Conselho Superior da Defensoria Pública do 

Estado do Piauí, no art. 2º, § 1º, vale como autorização ao porte de arma”; 

b) no verso dos Defensores Públicos Ativos: à esquerda, o nome e filiação, em seguida; 

depois, na mesma linha, a naturalidade, o tipo sanguíneo e a data de nascimento; em baixo, na 

mesma linha, registro geral, expedidor deste e CPF; mais abaixo, na mesma linha, o número de 

matrícula na Defensoria e espaço marcado para a assinatura do Portador(a); em seguida, número da 



32  

OAB/PI, à esquerda; por fim, a data da expedição da carteira e espaço marcado para a assinatura do 

Defensor Público-Geral; 

c) no anverso dos Defensores Públicos Inativos: no ângulo superior esquerdo, as Armas do 

Estado do Piauí, nas cores oficiais, constando na parte superior impresso em letras brancas, sobre 

fundo verde-claro, “Defensoria Pública do Estado do Piauí”, abaixo centralizado, em letras verde-

claras “Cédula de Identidade de Defensor Público Inativo”, em caixa alta, seguida da validade da 

cédula; com numeração de 001 ao infinito, acrescido da letra “A”. Depois, à esquerda, escrito em 

letra menor, em caixa alta, “O Defensor Público-Geral do Estado do Piauí, de declara a todas as 

pessoas, autoridades e instituições que é Defensor(a) Público(a):”, mais abaixo, o nome do Defensor 

Público; e, à esquerda, foto de 2 cm x 3 cm, sem nada escrito abaixo; 

d) no verso dos Defensores Públicos Inativos: à esquerda, o nome e filiação, em seguida; 

depois, na mesma linha, a naturalidade, o tipo sanguíneo e a data de nascimento; em baixo, na 

mesma linha, registro geral, expedidor deste e CPF; mais abaixo, na mesma linha, o número de 

matrícula na Defensoria e espaço marcado para a assinatura do Portador(a); em seguida, número da 

OAB/PI, se tiver; por fim, a data da expedição da carteira e espaço marcado para a assinatura do 

Defensor Público-Geral; 

e) no anverso dos Estagiários: no ângulo superior esquerdo, as Armas do Estado do Piauí, 

nas cores oficiais, constando na parte superior impresso em letras brancas, sobre fundo verde-claro, 

“Defensoria Pública do Estado do Piauí”, abaixo centralizado, em letras verde claras “Cédula de 

Identidade de Estagiário”, em caixa alta, seguida da validade da cédula; com numeração de 0001 ao 

infinito, acrescido da letra “B”. Depois, à esquerda, escrito em letra menor, em caixa alta, “O 

Defensor Público-Geral do Estado do Piauí, de acordo com o art. 68, I, da Lei Complementar 

Estadual nº 59, de 30.11.2005, declara a todas as pessoas, autoridades e instituições que é 

Defensor(a) Público(a):”, mais abaixo com o nome do Defensor Público; e, à esquerda, foto de 2 cm 

x 3 cm, sem nada escrito abaixo”; 

f) no verso dos Estagiários: à esquerda, o nome e filiação, em seguida; depois, na mesma 

linha, a naturalidade, o tipo sanguíneo e a data de nascimento; em baixo, na mesma linha, registro 

geral, expedidor deste e CPF; mais abaixo, na mesma linha, o número de matrícula na Defensoria e 

espaço marcado para a assinatura do Portador(a); em seguida, número da OAB/PI; por fim, a data 

da expedição da carteira e espaço marcado para a assinatura do Coordenador do Núcleo de Estágio. 

 

Teresina, 13 de agosto de 2008. 

Nelson Nery Costa 

Defensor Público-Geral 

Myrtes Maria Freitas e Silva 

Secretária do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Piauí. 
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RESOLUÇÃO CSDPE Nº 004/2011 

 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ, 

no uso de suas atribuições legais,  

   CONSIDERANDO que o artigo 101 da Lei Complementar Federal nº 

80/1994, com a redação que lhe foi dada pela Lei Complementar Federal nº 132/2009,  alterou a 

composição dos Conselhos Superiores das Defensorias Públicas Estaduais; 

CONSIDERANDO que  o § 4º do artigo 24 da Constituição Federal 

determina que “a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei 

estadual, no que lhe for contrário”; 

CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 132/2009 e superveniente à Lei 

Complementar Estadual nº 59/2005 e a interpretação desta deve adequar-se aos dispositivos 

contidos na norma federal superveniente; 

CONSIDERANDO o trânsito em julgado da sentença prolatada em 

12.07.2007 na Ação Declaratória de Nulidade de nº 15.293/2005, interposta na Comarca de 

Parnaíba em 01.06.2005 pelo Defensor Público de 4ª Categoria Marcos Antonio Siqueira da Silva e 

tendo como demandados o Estado do Piauí e a Defensoria Pública do Estado do Piauí que, em 

síntese, a determina que a Defensoria Pública do Estado do Piauí adéqüe as disposições e 

interpretação da sua Lei Complementar Estadual nº 59/2005 ao teor das normas gerais que regem as 

Defensorias Públicas Estaduais, estabelecidas na Lei Complementar Federal nº 80/1994, no que se 

refere à composição e regras de eleição do Conselho Superior; 

CONSIDERANDO a interpretação lógica e sistemática das disposições do 

artigo 101 da Lei Complementar Federal nº 80/1994, com a redação que lhe foi dada pela Lei 

Complementar Federal n º 132/2009, com as disposições da Lei Complementar Estadual nº 

59/2005; 

RESOLVE: 

Artigo 1º. O Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Piauí é composto pelo 

Defensor Público-Geral, pelo Sub-Defensor Público-Geral, pelo Corregedor-Geral da Defensoria 

Pública, pelo Ouvidor-Geral da Defensoria Pública, como membros natos, e por 05 (cinco) 

Defensores Públicos estáveis na Carreira, eleitos pelo voto direto, plurinominal, obrigatório e 

secreto dos membros da Defensoria Pública. 

Parágrafo 1º . Os membros não-natos são eleitos para mandato de 2 (dois) anos, permitida uma 

reeleição; 
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Parágrafo 2º. São elegíveis os Defensores Públicos do Estado do Piauí estáveis e que não estejam 

afastados da Carreira; 

Artigo 2º. Para que o candidato seja considerado eleito deverá obter, no mínimo, 02 (dois) votos. 

Artigo 3º. O Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Piauí baixará instruções 

regulamentando a eleição dos membros que não-natos. 

Artigo 4º. O presidente da Associação Piauiense dos Defensores Públicos -APIDEP terá assento e 

voz nas reuniões do Conselho Superior.  

Artigo 5º. A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do 

Estado do Piauí. 

Sala do Conselho Superior, em Teresina (PI), 11 de  abril de 2011. 

 

Norma Brandão de Lavenére Machado Dantas 

Defensora Pública-Geral 

Presidente do Conselho Superior da Defensoria Pública 

Publicada no Diário Oficial nº 75  página 10  do dia  20/04/2011 quata-feira 
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RESOLUÇÃO CSDPE Nº 007/2011  

Dispõe sobre a remoção dos Defensores 

Públicos do Estado do Piauí. 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 

DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais,  

RESOLVE: 

Art. 1º. Os membros da Defensoria Pública do Estado são inamovíveis, salvo se apenados com 

remoção compulsória, de acordo com o art. 118, da Lei Complementar Federal n. 80, de 12 de 

janeiro de 1994. 

Art. 2º. A remoção será voluntária ou compulsória. 

Parágrafo único: A remoção compulsória, por motivo de interesse público, mediante proposta do 

Defensor Público Geral, somente será aplicada com prévio parecer do Conselho Superior, 

assegurada ampla defesa em processo administrativo disciplinar. 

Art. 3º. São espécies de remoção voluntária: 

I – remoção a pedido, para o cargo que se ache vago; 

II – remoção por permuta entre membros da mesma categoria. 

§ 1º. Nova remoção voluntária somente poderá ocorrer após o interstício de dois anos da remoção 

anterior, salvo a inexistência de outros interessados na vaga posteriormente aberta. 

§ 1º. Nova remoção voluntária somente poderá ocorrer após o interstício de 01 (um) ano da 

remoção anterior, salvo a inexistência de outros interessados na vaga posteriormente aberta. 

(Redação dada pela Res. nº 004/2013 – CSDP, pub. D.O nº 57, pág. 34, de 26/03/2013) 

§ 2º. Fica vedada a remoção voluntária quando um dos interessados não estiver atuando em órgão 

de execução, por afastamento ou licença. 

§2º. Fica vedada a remoção voluntária quando um dos interessados não estiver atuando em órgão de 

execução, por estar cedido a outro órgão ou estiver afastado para estudo ou aperfeiçoamento ou 

licenciado, sem vencimentos, para tratar de interesses particulares. (Redação dada pela Res. nº 

019/2011 – CSDP, pub. D.O nº 195, pág. 11, de 14/10/2011) 

§ 3º. Será considerada nula a remoção quando, em até seis meses após, qualquer dos interessados 

for promovido, aposentar-se, ou deixar a carreira por exoneração a pedido ou vacância, sem 

prejuízo de processo disciplinar. 

§3º Será considerada nula a remoção, por permuta, quando, em até seis meses após esta, qualquer 

dos interessados aposentar-se ou deixar a carreira por exoneração a pedido ou vacância, sem 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp107.htm#art1


37  

prejuízo de processo disciplinar. (Redação dada pela Res. nº 019/2011 – CSDP, pub. D.O nº 195, 

págs. 11, de 14/10/2011) 

§ 4º. Fica vedada a remoção a pedido do Defensor Público para acompanhamento de cônjuge. 

(Redação dada pela Res. nº 011/2013 – CSDPE, pub. D.O nº 122, pág. 08, de 01/07/2013) 

Art. 4º A remoção a pedido far-se-á por ato do Defensor Público Geral, em processo administrativo 

regularmente instaurado, mediante prévio parecer do Conselho Superior, em sessão pública.  

Art. 4º A remoção a pedido far-se-á por ato do Defensor Público-Geral, mediante concurso de 

remoção. (Redação dada pela Res. nº 026/2014 – CSDP, pub. D.O nº 46, pág. 20, de 11/03/2014) 

§ 1º O edital de abertura de vagas será publicado em até trinta dias da declaração da vacância do 

cargo efetivo. 

§1º O edital de abertura de vagas será publicado no Diário Oficial do Estado. (Redação dada pela 

Res. nº 019/2011 – CSDP, pub. D.O nº 195, págs. 11, de 14/10/2011) 

§1º O edital do concurso de remoção será publicado no Diário Oficial do Estado e divulgado por 

meio eletrônico da instituição, que designará data, hora e local da realização de sessão pública na 

qual o Defensor Público-Geral decidirá acerca das remoções correspondentes aos pedidos 

formulados. (Redação dada pela Res. nº 026/2014 – CSDP, pub. D.O nº 46, pág. 20, de 11/03/2014) 

§ 2º A remoção a pedido dependerá de requerimento escrito ao Defensor Público Geral nos quinze 

dias seguintes à publicação. 

§ 2º O Defensor Público interessado em participar do certame deverá formalizar sua inscrição 

através de requerimento, preferencialmente em formulário próprio, dirigido ao Defensor Público-

Geral, no prazo de 15 (quinze) dias, com início a partir do primeiro dia útil seguinte à publicação do 

edital. (Redação dada pela Res. nº 026/2014 – CSDP, pub. D.O nº 46, pág. 20, de 11/03/2014) 

§ 3º O pedido ou pedidos serão submetidos à apreciação do Conselho Superior da Defensoria 

Pública na primeira sessão ordinária após esgotado o prazo de inscrição. 

§ 3º O Defensor Público poderá concorrer à remoção para uma ou mais vagas previstas no edital e 

para quaisquer das vagas decorrentes da remoção dos Defensores titulares participantes do certame. 

(Redação dada pela Res. nº 026/2014 – CSDP, pub. D.O nº 46, pág. 20, de 11/03/2014) 

§ 4º O Defensor Público poderá especificar em ordem decrescente de prioridade as vagas para as 

quais pretende concorrer, ficando sua participação no certame, neste caso, vinculada a essa ordem; 

(Incluído pela Res. nº 026/2014 – CSDP, pub. D.O nº 46, pág. 20, de 11/03/2014) 

§4º O Defensor Público deverá especificar em ordem decrescente de prioridade as vagas para as 

quais pretende concorrer, ainda que atualmente ocupadas, visando à otimização do provimento dos 

cargos que vierem a vagar em razão do concurso de remoção. (Incluído pela res. nº 030/2014 – 

CSDP, pub. D.O nº 78, pág. 11, de 29/04/2014) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp107.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp107.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp107.htm#art1
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§ 5º Havendo mais de um candidato à vaga, será removido o mais antigo na categoria e, ocorrendo 

empate, sucessivamente, o mais antigo na carreira, no serviço público do Estado do Piauí, no 

serviço público em geral, o mais idoso e o mais bem classificado no concurso para ingresso na 

Defensoria Pública. (Incluído pela Res. nº 027/2014 – CSDP, pub. D.O nº 62, pág. 22, de 

14/03/2014) 

§ 6º Antes da publicação do edital de remoção, o Defensor Público-Geral convocará os defensores 

interessados para, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias corridos, apresentar os requerimentos de 

averbação de tempo de serviço público para fins de contagem do tempo a ser utilizado como critério 

de desempate, na forma do parágrafo anterior. (Incluído pela Res. nº 027/2014 – CSDP, pub. D.O nº 

62, pág. 22, de 14/03/2014) 

§ 7º Decidido pedido de averbação pelo Defensor Público-Geral e na ausência de recurso, será 

publicado o resultado no Diário Oficial do Estado. (Incluído pela Res. nº 027/2014 – CSDP, pub. 

D.O nº 62, pág. 22, de 14/03/2014) 

§ 8º Contra a decisão de que trata o parágrafo anterior caberá recurso no prazo de 2 (dias) dias úteis, 

a contar da publicação da decisão, para o Conselho Superior, que decidirá em sessão extraordinária, 

observado o disposto no art. 6º, inciso V, da Resolução nº 29/2012, fazendo publicar a seguir a 

decisão no Diário Oficial. (Incluído pela Res. nº 027/2014 – CSDP, pub. D.O nº 62, pág. 22, de 

14/03/2014) 

Art. 5º. A remoção por permuta, que só ocorrerá entre membros da mesma categoria, será 

concedida mediante requerimento escrito e conjunto dos interessados dirigido ao Defensor Público 

Geral, respeitada a antiguidade dos demais, em parecer fundamentado do Conselho Superior da 

Defensoria Pública. 

Art. 5º A sessão pública de que trata o artigo anterior observará o seguinte: (Redação dada pela 

Res. nº 026/2014 – CSDP, pub. D.O nº 46, pág. 20, de 11/03/2014) 

I – As vagas inicialmente ofertadas aos Defensores participantes do concurso de remoção 

obedecerão à ordem estabelecida no edital; (Incluído pela Res. nº 026/2014 – CSDP, pub. D.O nº 

46, pág. 20, de 11/03/2014) 

II - Encerrada a primeira etapa da remoção com o preenchimento das defensorias disponibilizadas 

no edital, terá início novo procedimento de remoção, que será realizado quantas vezes forem 

necessárias na mesma sessão, até que não haja mais defensorias vagas e/ou interessados nas vagas; 

(Incluído pela Res. nº 026/2014 – CSDP, pub. D.O nº 46, pág. 20, de 11/03/2014) 

III - Definida a escolha da vaga, o Defensor Público-Geral, preenchidos os demais requisitos, 

imediatamente removerá o Defensor participante, declarando vago o cargo no qual o Defensor 

removido era titular; (Incluído pela Res. nº 026/2014 – CSDP, pub. D.O nº 46, pág. 20, de 

11/03/2014) 
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IV - O Defensor poderá renunciar à vaga ofertada, de forma expressa, podendo escolher outra vaga 

decorrente, observados os §§ 3º e 4º do art. 4º desta Resolução; (Incluído pela Res. nº 026/2014 – 

CSDP, pub. D.O nº 46, pág. 20, de 11/03/2014) 

V – Ao final da audiência, o Defensor Público-Geral proclamará o resultado dos pedidos de 

remoção; (Incluído pela Res. nº 026/2014 – CSDP, pub. D.O nº 46, pág. 20, de 11/03/2014) 

VI – Da decisão de remoção caberá recurso ao Conselho Superior da Defensoria Pública. (Incluído 

pela Res. nº 026/2014 – CSDP, pub. D.O nº 46, pág. 20, de 11/03/2014) 

§ 1º O Defensor Público Geral dará ampla divulgação aos pedidos de permuta, e os que se 

considerarem prejudicados poderão protocolizar impugnação no prazo máximo de cinco dias, a 

contar do primeiro dia útil subseqüente ao da publicação do ato. 

§ 1º O recurso contra a decisão proferida pelo Defensor Público-Geral deverá ser apresentado, de 

forma inequívoca, até o encerramento da sessão pública, devendo constar na ata da sessão, sob pena 

de preclusão. (Redação dada pela Res. nº 026/2014 – CSDP, pub. D.O nº 46, pág. 20, de 

11/03/2014) 

§ 2º A remoção por permuta somente será deferida após o estágio probatório. 

§ 2º A apresentação das razões recursais deverá se dar no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a 

data da realização da sessão pública, dirigido ao Defensor Público-Geral, que as encaminhará ao 

Conselho Superior, juntamente com cópia da ata da sessão pública e outros documentos que 

entender necessário. (Redação dada pela Res. nº 026/2014 – CSDP, pub. D.O nº 46, pág. 20, de 

11/03/2014) 

§ 3º Decidida a remoção pelo Defensor Público-Geral e na ausência de recurso, será publicado o 

resultado do concurso de remoção no Diário Oficial do Estado. (Incluído pela Res. nº 026/2014 – 

CSDP, pub. D.O nº 46, pág. 20, de 11/03/2014) 

§ 4º Havendo recurso contra a decisão de que trata o artigo anterior, no prazo de até 05 (cinco) dias, 

observado o disposto no art. 6º, inciso V, da Resolução nº 29/2012, o Conselho Superior, em sessão 

extraordinária, decidirá sobre o mesmo, fazendo publicar a seguir o resultado do recurso no Diário 

Oficial. (Incluído pela Res. nº 026/2014 – CSDP, pub. D.O nº 46, pág. 20, de 11/03/2014) 

Art. 6º Antes da sessão pública do Conselho Superior da Defensoria Pública será publicada a 

relação dos interessados à remoção. 

Art. 6º Até 48 horas após o encerramento das inscrições será publicada a relação dos interessados à 

remoção no site da Defensoria Pública do Estado do Piauí, observado o prazo para publicação da 

pauta da sessão do Conselho Superior da Defensoria Pública, previsto no art. 6º, inciso V, da 

Resolução nº 29/2012. (Redação dada pela Res. nº 004/2013 – CSDP, pub. D.O nº 57, pág. 34, de 

26/03/2013) 
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Art. 6º Até 48 horas após o encerramento das inscrições será publicada a relação dos interessados à 

remoção no site da Defensoria Pública do Estado do Piauí. (Redação dada pela Res. nº 026/2014 – 

CSDP, pub. D.O nº 46, pág. 20, de 11/03/2014) 

Art. 7º É facultada a desistência do pedido de remoção até a realização da sessão do Conselho 

Superior da Defensoria Pública, sem prejuízo do preenchimento da vaga recusada. 

Art. 7º É facultada a desistência do pedido de remoção até o final do expediente do setor de 

protocolo do dia útil imediatamente anterior à realização da sessão do Conselho Superior da 

Defensoria da Pública, sem prejuízo do preenchimento da vaga recusada. (Redação dada pela Res. 

nº 019/2011 – CSDP, pub. D.O nº 195, págs. 11, de 14/10/2011) 

Art. 7º. O Defensor Público participante poderá apresentar desistência do certame até o final da 

sessão pública, antes da proclamação do resultado. (Redação dada pela Res. nº 026/2014 – CSDP, 

pub. D.O nº 46, pág. 20, de 11/03/2014) 

Art. 7º. O Defensor Público participante poderá apresentar desistência do certame até o início da 

sessão, ou renunciar às Defensorias Públicas para as quais está concorrendo no momento da decisão 

de remoção de cada uma, sob pena de preclusão. (Incluído pela res. nº 030/2014 – CSDP, pub. D.O 

nº 78, pág. 11, de 29/04/2014) 

§ 1º O Defensor Público regularmente inscrito será dispensado de suas atividades para participar da 

sessão pública de forma direta ou poderá se fazer representar por procurador regularmente 

constituído. (Incluído pela Res. nº 026/2014 – CSDP, pub. D.O nº 46, pág. 20, de 11/03/2014) 

§ 2º Comparecendo à sessão pública, o Defensor Público regularmente inscrito assinará lista de 

presença. (Incluído pela Res. nº 026/2014 – CSDP, pub. D.O nº 46, pág. 20, de 11/03/2014) 

Art. 8º O Defensor Público removido a bem do interesse público faz jus à ajuda de custo, nos 

termos do Estatuto de Servidor Público Estadual – Lei complementar n. 13, de 03 de janeiro de 

1994. 

Art. 9º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 9º O Defensor Público removido com alteração de cidade de domicílio gozará do prazo de 10 

(dez) dias de trânsito para entrar em exercício no novo cargo. (Redação dada pela Res. nº 004/2013 

– CSDP, pub. D.O nº 57, pág. 34, de 26/03/2013) 

§ 1º O termo inicial do prazo de que trata o caput será fixado por portaria do Defensor Público-

Geral, devendo ocorrer entre o 11º dia e no máximo 60 (sessenta dias) após a publicação da ata da 

sessão do Conselho Superior que deferiu a remoção. (Incluído pela Res. nº 004/2013 – CSDP, pub. 

D.O nº 57, pág. 34, de 26/03/2013) 

§ 2º Entre a publicação da portaria e o termo inicial do trânsito deve ser assegurado o prazo mínimo 

de 10 dias. (Incluído pela Res. nº 004/2013 – CSDP, pub. D.O nº 57, pág. 34, de 26/03/2013) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp107.htm#art1
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§ 3º O Defensor Público continuará a representar os assistidos na sua Defensoria de origem até o 

início do prazo de trânsito. (Incluído pela Res. nº 004/2013 – CSDP, pub. D.O nº 57, pág. 34, de 

26/03/2013) 

Art. 10. A remoção a pedido poderá ocorrer através de um procedimento, de modo que em um 

mesmo edital se preveja a abertura de vaga que porventura decorra da primeira remoção, indicando 

expressamente no edital as vagas que se exclua do procedimento, por critério de prioridade de 

lotação. (Incluído pela Res. nº 004/2013 – CSDP, pub. D.O nº 57, pág. 34, de 26/03/2013) 

(Revogado pela Res. nº 026/2014 – CSDP, pub. D.O nº 46, pág. 20, de 11/03/2014) 

§1º. Nos casos do presente artigo, o prazo de 15 (quinze) dias para inscrição nas remoções para as 

vagas decorrentes, começam a correr a partir do primeiro dia útil seguinte à publicação do diário 

oficial da ata da sessão do Conselho Superior que definiu a primeira remoção. (Incluído pela Res. nº 

004/2013 – CSDP, pub. D.O nº 57, pág. 34, de 26/03/2013) 

(Revogado pela Res. nº 026/2014 – CSDP, pub. D.O nº 46, pág. 20, de 11/03/2014) 

§2º. Cada vaga decorrente da primeira remoção somente ficará a disposição uma única vez, 

podendo ser oferecida apenas em novo edital publicado no diário oficial do Estado. (Incluído pela 

Res. nº 004/2013 – CSDP, pub. D.O nº 57, pág. 34, de 26/03/2013) (Revogado pela Res. nº 

026/2014 – CSDP, pub. D.O nº 46, pág. 20, de 11/03/2014) 

Art. 11. A remoção por permuta, que só ocorrerá entre membros da mesma categoria, será 

concedida mediante requerimento escrito e conjunto dos interessados dirigido ao Defensor Público-

Geral, respeitada a antiguidade dos demais, em parecer fundamentado do Conselho Superior da 

Defensoria Pública. (Incluído pela Res. nº 026/2014 – CSDP, pub. D.O nº 46, pág. 20, de 

11/03/2014) 

§ 1º O Defensor Público-Geral dará ampla divulgação aos pedidos de permuta, e os que se 

considerarem prejudicados poderão protocolizar impugnação no prazo máximo de cinco dias, a 

contar do primeiro dia útil subsequente ao da publicação do ato. (Incluído pela Res. nº 026/2014 – 

CSDP, pub. D.O nº 46, pág. 20, de 11/03/2014) 

§ 2º A remoção por permuta somente será deferida após o estágio probatório. (Incluído pela Res. nº 

026/2014 – CSDP, pub. D.O nº 46, pág. 20, de 11/03/2014) 

Sala de Reuniões do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Piauí, 

em 15 de abril de 2011. 

Norma Brandão de Lavenére Machado Dantas 

Defensora Pública-Geral 

Presidente do Conselho Superior da Defensoria Pública 

Redação original publicada no Diário Oficial nº 82, pág. 04, de 03/05/2011. 
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                              RESOLUÇÃO CSDPE Nº 011/2011 

Regulamenta a ordem de substituição dos 

Órgãos da Administração Superior da 

Defensoria Pública do Estado do Piauí. 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 

PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais, especialmente a contida no artigo 17-X da Lei 

Complementar Estadual nº 59/2005, atentando para o princípio da eficiência no serviço público e 

visando a melhoria dos serviços no âmbito da Defensoria Pública Estadual,  

RESOLVE: 

Art. 1º - Nas suas férias, licenças, ausências, faltas e impedimentos o Defensor Público Geral será 

substituído pelo Subdefensor Público-Geral. (art. 15-II, LCE 59/2005). 

Art. 2º - Excepcionalmente, na ausência do Defensor Público-Geral e do Subdefensor Público-

Geral, a Defensoria Pública Geral será exercida pelo Defensor Público de Categoria Especial mais 

antigo na carreira, exceto se este for o Corregedor Público-Geral ou Subcorregedor. 

Art. 3º - Nas suas férias, licenças, ausências, faltas e impedimentos o Corregedor Geral da 

Defensoria Pública será substituído pelo Subcorregedor. 

Art. 4º - Excepcionalmente, na ausência do Corregedor Público-Geral e do Subcorregedor, a 

Corregedoria-Geral será exercida pelo Defensor Público de Categoria Especial mais antigo na 

carreira, exceto se este for Defensor Público-Geral ou Subdefensor Público-Geral. 

Art. 5º - Os diretores indicarão ao Defensor Público-Geral qual dos coordenadores vinculados à sua 

Diretoria será seu substituto e qual dos órgãos de execução será o substituto do Gerente ou 

Coordenador. 

Art. 6º - Ficam revogadas as disposições em contrário. 

Art. 7º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

Sala de Reuniões do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Piauí, em 11 

de maio de 2011. 

Norma Brandão de Lavenére Machado Dantas 

Defensora Pública-Geral 

Presidente do Conselho Superior da Defensoria Pública 

 

Redação original publicada no Diário Oficial nº 91,  pág. 07, de  16/05/2011. 
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RESOLUÇÃO CSDPE Nº 014/2011 – CSDPE 

 

Organiza a Diretoria das Defensorias 

Públicas Regionais, fixa as Defensorias 

Públicas Regionais, sua direção, sede e dá 

outras providências. 

 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ, no 

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo art.17, inciso XII, da Lei Complementar nº 59, 

de 30 de novembro de 2005; 

CONSIDERANDO o disposto no art. 27, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 59, de 30 de novembro 

de 2005, que trata das Defensorias Públicas Regionais, sua direção e sede; 

CONSIDERANDO a necessidade de reestruturação das lotações dos Defensores nas comarcas do 

interior do Estado; 

CONSIDERANDO a determinação do art. 107 da Lei Complementar 80, segundo a qual a atuação 

da Defensoria Pública deve ter como prioridade as regiões com maiores índices de exclusão social e 

adensamento populacional; 

CONSIDERANDO a população da comarca e da quantidade de atribuições conforme a Lei de 

Organização Judiciária do Estado do Piauí; 

 

                                     RESOLVE: 

 

Art.1º. As Defensorias Públicas Regionais do Piauí são criadas e organizadas nos termos da 

presente Resolução. 

CAPÍTULO  I – Das disposições preliminares 

Art.2º. A atuação da Defensoria Pública no Interior se dá da seguinte forma: 

I – Através de Defensor Público titular, na forma da legislação correspondente, devendo o mesmo 

residir no território da Comarca respectiva; 

II – Através de Defensor Público em substituição ao titular da comarca; 

III - Através da Defensoria Pública Itinerante, por seus órgãos de execução e Núcleos 

especializados, por escala previamente fixada pelo Defensor Público-Geral e Diretoria da 
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Defensoria Pública Itinerante, em todas as demais comarcas do interior do Estado que não tiverem 

Defensor Público titular ou substituto; 

 

Art. 3º. Estabelece-se como limite territorial da atuação de uma Defensoria Pública Regional, o 

território equivalente ao da Comarca onde estiver sediada. 

§1º. Na Comarca considerada agregadora pelo Tribunal Justiça do Estado do Piauí, o limite 

territorial de atuação das Defensorias Públicas compreende a Comarca agregadora e a(s) 

Comarca(s) agregada(s). 

 

§2º. Nas Defensorias Públicas que contam com mais de 01 (um) órgão de execução e 

sediadas em Comarcas agregadoras serão observadas as atribuições previstas nesta 

Resolução para fins de atuação nas Comarcas agregadas. 
(Acrescidos pela Res. nº 097/2018 – CSDPE, pub. D.O nº 71, págs. 30/31, de 17/04/18) 

Art. 4º. As Defensorias Públicas Regionais, órgãos de atuação da Defensoria Pública do Estado no 

interior, serão dirigidas por Defensor Público designado pelo Defensor Público-Geral, dentre os 

integrantes da carreira. 

§ 1º. Os Defensores Públicos Gerentes e Diretores das Defensorias Públicas Regionais exercerão as 

atividades de chefia, sem prejuízo de suas atribuições institucionais, salvo deliberação em contrário 

do Defensor Público-Geral. 

§ 2º. O Diretor das Defensorias Públicas Regionais pode ser auxiliado por um Coordenador de 

Núcleo Especializado, designado pelo Defensor Público-Geral. 

 

CAPÍTULO II - Das Defensorias Públicas Regionais do Interior e suas atribuições 

 

Art. 5º. As Defensorias Públicas Regionais são distribuídas da seguinte forma: 

I - Regional de Parnaíba;  

II - Regional de Piripiri;  

III- Regional de Campo Maior;  

IV - Regional de Barras;  

V - Regional de Oeiras;  

VI - Regional de Floriano;  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp107.htm#art1
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VII - Regional de Picos;  

VIII- Regional de São Raimundo Nonato;  

IX - Regional de Corrente. 

 

§1º. As Regionais de que tratam a presente Resolução são gerenciadas por Defensores Públicos 

Gerentes de Regionais, designados pelo Defensor Público-Geral, sob a direção do Defensor Público 

diretor das Defensorias Públicas Regionais. 

 

§2º. Ao Defensor Público Gerente de Regional compete a implementação e a coordenação 

administrativa da atuação dos Defensores Públicos atuantes na respectiva Regional, organizando 

escala de férias e substitutos e dando apoio operacional ao atendimento da Defensoria Pública 

Itinerante nas comarcas de sua Regional, que não possuam Defensor Público titular ou substituto, na 

forma do art. 2º, III desta Resolução, dentre outras atribuições fixadas pelo Defensor Público-Geral. 

Art.6º. A Regional de Parnaíba compreende as Defensorias Públicas de Parnaíba, Luis Correia, 

Cocal e Buriti dos Lopes. 

I - As Defensorias Públicas de Luis Correia, Cocal e Buriti dos Lopes contam cada uma com 01 

(uma) Defensoria Pública, que atua na comarca respectiva; 

II - A Defensoria Pública de Parnaíba, com 06 (seis) órgãos de execução, atua da seguinte maneira:  

a) A Primeira Defensoria Pública de Parnaíba tem atuação principal nas matérias de competência 

privativa da 4ª Vara Cível. Ocorrendo colidência de interesses entre assistidos, atua nas matérias de 

competência privativa da 3ª vara cível; 

b) A Segunda Defensoria Pública de Parnaíba tem atuação nas matérias de competência privativa da 

3ª vara cível. Na hipótese de colidência de interesses entre assistidos, atua nas matérias de 

competência da 4ª vara cível; 

c) A Terceira Defensoria Pública de Parnaíba tem atuação principal nas matérias de competência 

das 1ª e 2ª varas cíveis, salvo sobre ações que possam ser interpostas no juizado especial cível e 

criminal. Ocorrendo colidência de interesses entre assistidos, atua no Juizado Especial Cível e 

Criminal de Parnaíba e seus anexos; 

d) A Quarta Defensoria Pública de Parnaíba tem atuação principal nas matérias que sejam admitidas 

no Juizado Especial Cível e Criminal de Parnaíba, e seus anexos. Na ocorrência de colidência de 

interesses entre assistidos atua na 1ª e 2ª varas cíveis; 
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e) A Quinta Defensoria Pública de Parnaíba tem atuação principal na 1ª vara criminal e presta 

assistência semanal à Penitenciária Mista “Juiz Fontes Ibiapina”. Ocorrendo colidência de interesses 

entre assistidos atua na 2ª vara criminal e no Juizado Especial Criminal de Parnaíba; 

f) A Sexta Defensoria Pública de Parnaíba tem atuação principal na 2ª vara criminal e na assistência 

aos presos das delegacias de polícia em caso de flagrante delito. Na ocorrência de colidências de 

interesses entre assistidos atua na 1ª vara criminal; 

II - A Defensoria Pública de Parnaíba, com 07 (sete) órgãos de execução, atua da seguinte maneira: 

(Redação dada pela Res. nº 025/2014 – CSDPE, pub. D.O nº 37, págs. 08/10, de 21/02/2014) 

a) A Primeira Defensoria Pública de Parnaíba tem atuação principal nas matérias de competência 

privativa da 4ª Vara Cível e matérias do Estatuto da Criança e do Adolescente cível. Ocorrendo 

colidência de interesses entre assistidos, atua nas matérias de competência da 2ª Vara Cível; 

(Redação dada pela Res. nº 025/2014 – CSDPE, pub. D.O nº 37, págs. 08/10, de 21/02/2014) 

 b) A Segunda Defensoria Pública de Parnaíba tem atuação nas matérias de competência privativa 

da 3ª vara cível, por distribuição. Ocorrendo colidência de interesses entre assistidos, atua nas 

matérias de competência da 3ª vara cível, de atribuição da 7ª Defensoria Pública de Parnaíba; 

(Redação dada pela Res. nº 025/2014 – CSDPE, pub. D.O nº 37, págs. 08/10, de 21/02/2014) 

c) A Terceira Defensoria Pública de Parnaíba tem atuação principal nas matérias de competência 

das 1ª e 2ª varas cíveis, salvo sobre ações relativas ao que possam ser interpostas no juizado 

especial cível e criminal e as matérias do Estatuto da Criança e do Adolescente cível. Ocorrendo 

colidência de interesses entre assistidos, atua no Juizado Especial Cível e Criminal de Parnaíba e 

seus anexos, bem como na 2ª Vara Cível, nas matérias relativas ao Estatuto da Criança e do 

Adolescente cível; (Redação dada pela Res. nº 025/2014 – CSDPE, pub. D.O nº 37, págs. 08/10, de 

21/02/2014) 

d) A Quarta Defensoria Pública de Parnaíba tem atuação principal nas matérias que sejam admitidas 

no Juizado Especial Cível e Criminal de Parnaíba, e seus anexos. Na ocorrência de colidência de 

interesses entre assistidos atua na 1ª e 4ª varas cíveis; (Redação dada pela Res. nº 025/2014 – 

CSDPE, pub. D.O nº 37, págs. 08/10, de 21/02/2014) 

e) A Quinta Defensoria Pública de Parnaíba tem atuação principal na 1ª vara criminal e presta 

assistência semanal à Penitenciária Mista “Juiz Fontes Ibiapina”. Ocorrendo colidência de interesses 

entre assistidos atua na 2ª vara criminal e no Juizado Especial Criminal de Parnaíba; (Redação dada 

pela Res. nº 025/2014 – CSDPE, pub. D.O nº 37, págs. 08/10, de 21/02/2014) 

f) A Sexta Defensoria Pública de Parnaíba tem atuação principal na 2ª vara criminal e na assistência 

aos presos das delegacias de polícia em caso de flagrante delito. Ocorrendo  colidências de 

interesses entre assistidos atua na 1ª vara criminal; (Redação dada pela Res. nº 025/2014 – CSDPE, 

pub. D.O nº 37, págs. 08/10, de 21/02/2014) 
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g) A Sétima Defensoria Pública de Parnaíba tem atuação nas matérias de competência privativa da 

3ª Vara Cível por distribuição. Ocorrendo colidências de interesses entre assistidos, atua na 3ª Vara 

Cível nas matérias de atuação da 2ª Defensoria Pública de Parnaíba. (Incluído pela Res. nº 025/2014 

– CSDPE, pub. D.O nº 37, págs. 08/10, de 21/02/2014) 

 

II - A Defensoria Pública de Parnaíba, com 08 (oito) órgãos de execução, atua da seguinte maneira: 

a) A Primeira Defensoria Pública de Parnaíba tem atuação principal nas matérias de competência 

privativa da 4ª Vara Cível, exceto Registro Público, e na 3ª Vara Cível em matérias do Estatuto da 

Criança e do Adolescente cível. Ocorrendo colidência de interesses entre assistidos, atua nas 

matérias de competência da 2ª Vara Cível e na 3ª Vara Cível nas matérias de Sucessões e Ausentes 

em processos de números pares. 

 b) A Segunda Defensoria Pública de Parnaíba tem atuação nas matérias de competência privativa 

da 3ª Vara Cível, exceto Sucessões, Ausentes e matérias do Estatuto da Criança e do Adolescente 

Cível. Ocorrendo colidência de interesses entre assistidos, atua nas matérias de atribuição da 7ª 

Defensoria Pública de Parnaíba;  

c) A Terceira Defensoria Pública de Parnaíba tem atuação principal nas matérias de competência 

das 1ª e 2ª Varas Cíveis, salvo sobre ações relativas ao que possam ser interpostas no Juizado 

Especial Cível e Criminal. Tem atuação principal, ainda, na 3ª Vara Cível, especificamente nas 

matérias de Sucessões e Ausentes e na 4ª Vara Cível na matéria de Registro Público. Ocorrendo 

colidência de interesses entre assistidos, atua no Juizado Especial Cível e Criminal de Parnaíba e 

seus anexos e na 3ª Vara Cível, nas matérias relativas ao Estatuto da Criança e do Adolescente 

Cível;  

d) A Quarta Defensoria Pública de Parnaíba tem atuação principal nas matérias que sejam 

admitidas no Juizado Especial Cível e Criminal de Parnaíba  e seus anexos. Na ocorrência de 

colidência de interesses entre assistidos, atua na 1ª Vara Cível  4ª vara Cível, e na 3ª Vara Cível nas 

matérias de Sucessões e Ausentes em processos de números  ímpares. 

e) A Quinta Defensoria Pública de Parnaíba tem atuação principal na 1ª vara criminal nos 

processos relativos à violência doméstica na defesa dos supostos agressores nos processos com 

distribuição residual; é responsável pelos habeas corpus relativos às infrações penais de sua 

competência. Atuará, também, em caso de colidência de interesses entre assistidos na 06ª 

Defensoria Pública de Parnaíba e no Juizado Especial Criminal de Parnaíba. Prestará assistência aos 

presos provisórios, referentes à sua atuação principal nas unidades prisionais existentes na 

Comarca de Parnaíba. 

f) A Sexta Defensoria Pública de Parnaíba tem atuação principal na 2ª vara criminal, no 

cumprimento das cartas precatórias e na assistência aos presos das delegacias de polícia em caso 

de flagrante delito. Atuará em colidência de interesses entre assistidos na 8ª Defensoria Pública. 
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Prestará assistência aos presos provisórios referentes à sua atuação principal nas unidades 

prisionais existentes na Comarca de Parnaíba. 

g) A Sétima Defensoria Pública de Parnaíba tem atuação nas matérias de competência privativa da 

3ª Vara Cível, exceto Sucessões e Ausentes e do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ocorrendo 

colidência de interesses entre assistidos, atua nas matérias de atribuição da 2ª Defensoria Pública 

de Parnaíba; (Redação dada pela Res. nº 0105/2018 – CSDPE, pub. D.O nº 192, págs. 09/10, de 

11/10/2018) 

h) A Oitava Defensoria Pública de Parnaíba tem atuação principal na 1ª Vara Criminal nos feitos 

relativos ao Tribunal do Júri, às execuções penais, exclusivamente em relação ao atendimento aos 

presos sentenciados. É responsável pelos habeas corpus relativos às infrações penais de sua 

competência e pelas audiências de custódia a serem realizadas em Parnaíba. Atuará em colidência 

de interesses entre assistidos na 5ª Defensoria Pública de Parnaíba. Prestará assistência semanal 

aos presos sentenciados nas unidades prisionais existentes na Comarca de Parnaíba. (Incluída pela 

Res. nº 0105/2018 – CSDPE, pub. D.O nº 192, págs. 09/10, de 11/10/2018) 

Parágrafo único. Em caso de impedimento do Defensor Público colidente ou substituto, por 

qualquer motivo legal, e em quaisquer das atribuições acima apontadas, o seu substituto natural 

deve atuar no feito na condição de colidente. (Incluído pela Res. nº 0105/2018 – CSDPE, pub. D.O 

nº 192, págs. 09/10, de 11/10/2018) 

Art.6º A – A substituição do Defensor Público em suas férias, afastamentos, licenças, 

impedimentos e ausências, e defesas conflitantes dar-se-á da seguinte forma:  

a) O Defensor Público da Sétima Defensoria Pública de Parnaíba substitui o da Primeira 

Defensoria Pública 

b) O Defensor Público da Primeira Defensoria Pública de Parnaíba substitui o da Segunda 

Defensoria Pública 

c) O Defensor Público da Segunda Defensoria Pública de Parnaíba substitui o da Terceira 

Defensoria Pública 

d) O Defensor Público da Terceira Defensoria Pública de Parnaíba substitui o da Quarta 

Defensoria Pública 

e) O Defensor Público da Quarta Defensoria Pública de Parnaíba substitui o da Sétima 

Defensoria Pública 

f) O Defensor Público da Quinta Defensoria Pública de Parnaíba substitui o da Oitava 

Defensoria Pública 
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g) O Defensor Público da Sexta Defensoria Pública de Parnaíba substitui o da Quinta 

Defensoria Pública de Parnaíba; 

h) O Defensor Público da Oitava Defensoria Pública de Parnaíba substitui o da Sexta 

Defensoria Pública de Parnaíba; 

(Incluído pela Res. nº 0105/2018 – CSDPE, pub. D.O nº 192, págs. 09/10, de 11/10/2018) 

Art.6º B. Os efeitos das alterações promovidas nas alíneas “e”, “f” e “h, do art.6º ficam suspensos 

até que a 8ª Defensoria Pública de Parnaíba seja instalada e provida, seja por substituição ou 

titularização. Da mesma forma, aquelas dispostas nas alíneas “f”, “g”, e “h”, do art.6º A. (Incluído 

pela Res. nº 0105/2018 – CSDPE, pub. D.O nº 192, págs. 09/10, de 11/10/2018) 

 

Art. 7º. A Regional de Piripiri (ou 2ª Regional Norte) compreende as Defensorias Públicas de 

Piripiri, Piracuruca e Pedro II. 

 

I – As Defensorias Públicas de Piracuruca e Pedro II contam cada uma com 01 (uma) Defensoria 

Pública, que atua na comarca respectiva; 

 

 

II – A Defensoria Pública de Piripiri atuará através de 02 (dois) Defensores Públicos, que possuem 

a seguinte atribuição: 

 

a) A Primeira Defensoria de Piripiri atua na 1ª vara e no Juizado Especial Cível e Criminal de 

Piripiri e seu anexo; Na condição de defesa colidente, atua na 2ª vara de Piripiri; 

b) A Segunda Defensoria Pública de Piripiri atua na 2ª vara e assistência a presos nas delegacias de 

polícia em face de flagrante delito. Ocorrendo colidência de interesses entre assistidos, atuará na 1ª 

vara e no juizado Especial de Piripiri e seu anexo; 

II- A Defensoria Pública de Piripiri atuará através de 03(três) Defensores Públicos, que possuem a 

seguinte atribuição: (Redação dada pela Res. nº 035/2014 – CSDP, pub. D.O nº 175, págs. 08/09, de 

15/09/2014) 

 

a) A Primeira Defensoria Pública de Piripiri atua na 1ª vara e no Juizado Especial Cível e Criminal 

e seu anexo. Na condição de defesa colidente, atua na 2ª vara; (Redação dada pela Res. nº 035/2014 

– CSDP, pub. D.O nº 175, págs. 08/09, de 15/09/2014) 

 

b)  A Segunda Defensoria Pública de Piripiri atua na 2ª vara. Na condição de defesa colidente, atua 

na 3ª vara; (Redação dada pela Res. nº 035/2014 – CSDP, pub. D.O nº 175, págs. 08/09, de 

15/09/2014) 
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 c) A Terceira Defensoria Pública de Piripiri atua na 3ª vara e na assistência aos presos nas 

delegacias de polícia em face de flagrante delito. Na condição de defesa colidente, atua na 1ª vara. 

(Incluído pela Res. nº 035/2014 – CSDP, pub. D.O nº 175, págs. 08/09, de 15/09/2014) 

II- A Defensoria Pública de Piripiri atuará através de 03(três) Defensores Públicos, que possuem a 

seguinte atribuição: (Redação dada pela Res. nº 076/2017 – CSDPE, pub. D.O nº 43, pág. 35, de 

06/03/2017) 

a) A Primeira Defensoria Pública de Piripiri atua na 1ª Vara da Comarca de Piripiri, e atua na 

assistência aos presos nas delegacias de polícia em face de flagrante delito. Na condição de defesa 

colidente, atua na 2ª vara; (Redação dada pela Res. nº 076/2017 – CSDPE, pub. D.O nº 43, pág. 35, 

de 06/03/2017) 

 

b) A Segunda Defensoria Pública de Piripiri atua na 2ª Vara Comarca de Piripiri, exceto nos casos 

envolvendo mulher vítima de violência doméstica. Na condição de defesa colidente, atua na 3ª vara; 

(Redação dada pela Res. nº 076/2017 – CSDPE, pub. D.O nº 43, pág. 35, de 06/03/2017) 

 

 c) A Terceira Defensoria Pública de Piripiri atua na 3ª Vara da Comarca de Piripiri, sendo privativa 

nos casos envolvendo mulher vítima de violência doméstica em favor da vítima, e no Juizado 

Especial Cível e Criminal e seu anexo. Na condição de defesa colidente, atua na 1ª vara. (Redação 

dada pela Res. nº 076/2017 – CSDPE, pub. D.O nº 43, pág. 35, de 06/03/2017) 

 

Art. 8º. A Regional de Campo Maior compreende as Defensorias Públicas de Campo Maior, 

Capitão de Campos, Castelo do Piauí e São Miguel do Tapuio, Altos, Alto Longá e Beneditinos. 

 

Art. 8º A Regional de Campo Maior compreende as Defensorias Públicas de Campo 

Maior, Capitão de Campos, Castelo do Piauí, São Miguel do Tapuio e Altos. 
(Redação dada pela Res. nº 097/2018 – CSDPE, pub. D.O nº 71, págs. 30/31, de 17/04/18) 

 

 

I – As Defensorias Públicas de Capitão de Campos, Castelo do Piauí e São Miguel do Tapuio, 

Altos, Alto Longá e Beneditinos contam cada uma com 01 (uma) Defensoria Pública que atua na 

respectiva comarca; 

 

I - As Defensorias Públicas de Capitão de Campos, Castelo do Piauí, São Miguel do Tapuio 

e Altos contam cada uma com 01 (uma) Defensoria Pública, observado o disposto no art. 3º 

desta Resolução; (Redação dada pela Res. nº 097/2018 – CSDPE, pub. D.O nº 71, págs. 30/31, de 

17/04/18) 

 

II – A Defensoria Pública de Campo Maior, com 02 (dois) órgãos de atuação, atua da seguinte 

maneira: 

 

a) a Primeira Defensoria Pública de Campo Maior atua na 1ª Vara e assistência a presos nas 

Delegacias de Polícia. Ocorrendo colidência de interesses entre assistidos, atuará na 2ª vara e no 

juizado especial cível de Campo Maior; 
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b) A Segunda Defensoria Pública de Campo Maior atua na 2ª Vara de Campo Maior e no Juizado 

Especial Cível e Criminal de Campo Maior. Ocorrendo colidência de interesses entre assistidos, 

atuará na 1ª vara e no juizado especial criminal de Campo Maior; 

 

II – A defensoria de pública de Campo Maior, com 03 (três) órgãos de execução, atua da seguinte 

maneira: (Redação dada pela Res. nº 025/2014 – CSDP, pub. D.O nº 37, págs. 08/10, de 

21/02/2014) 

 

a) A Primeira Defensoria Pública de Campo Maior tem atuação principal nas matérias de 

competência privativa da 1ª Vara de Campo Maior e assistência aos presos nas Delegacias de 

Polícia. Ocorrendo colidência de interesses entre assistidos, atua nas matérias afetas à 3ª Defensoria 

Pública de Campo Maior; (Redação dada pela Res. nº 025/2014 – CSDP, pub. D.O nº 37, págs. 

08/10, de 21/02/2014) 

 

b) A Segunda Defensoria Pública de Campo Maior tem atuação nas matérias de competência 

privativa da 2ª Vara de Campo Maior e no Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Maior. 

Ocorrendo colidência de interesses entre assistidos, atua nas matérias afetas à 1ª Defensoria Pública 

de Campo Maior; (Redação dada pela Res. nº 025/2014 – CSDP, pub. D.O nº 37, págs. 08/10, de 

21/02/2014) 

 

c) A Terceira Defensoria Pública de Campo Maior tem atuação principal nas matérias de 

competência da 3ª Vara de Campo Maior. Ocorrendo colidência de interesses entre assistidos, atua 

no Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Maior e 2ª Defensoria Pública de Campo Maior. 

(Incluído pela Res. nº 025/2014 – CSDP, pub. D.O nº 37, págs. 08/10, de 21/02/2014) 

 

Art. 9º. A Regional de Barras compreende as Defensorias Públicas de José de Freitas, Porto, Nossa 

Senhora dos Remédios, Miguel Alves, União, Barras, Batalha, Esperantina Luzilândia, Joaquim 

Pires e Matias Olimpio, todas com 01 (um) órgão de execução, cada uma, com atuação na comarca 

respectiva.  

 

Art. 9°. A Regional de Barras compreende das Defensorias Públicas de José de Freitas, Porto, 

Nossa Senhora dos Remédios, Miguel Alves, União, Barras, Batalha, Esperantina, Luzilândia, 

Joaquim Pires e Matias Olimpio. (Redação dada pela Res. nº 002/2013 – CSDP, pub. D.O nº 28, 

pág. 15, de 08/02/2013) 

Art. 9º A Regional de Barras compreende as Defensorias Públicas de José de Freitas, 

Porto, Miguel Alves, União, Barras, Batalha, Esperantina, Luzilândia e Matias Olímpio. 
(Redação dada pela Res. nº 097/2018 – CSDPE, pub. D.O nº 71, págs. 30/31, de 17/04/18) 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp107.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp107.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp107.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp107.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp107.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp107.htm#art1


52  

I - As Defensorias Públicas de José de Freitas, Porto, Nossa Senhora dos Remédios, Miguel Alves, 

União, Barras, Batalha, Luzilândia, Joaquim Pires e Matias Olimpio contam, cada uma com 01 

(uma) Defensoria Pública, que atua na respectiva comarca; (Incluído pela Res. nº 002/2013 – 

CSDP, pub. D.O nº 28, pág. 15, de 08/02/2013) 

 

I - As Defensorias Públicas de José de Freitas, Porto, Nossa Senhora dos Remédios, Miguel 

Alves, União, Batalha, Luzilândia, Joaquim Pires e Matias Olímpio contam, cada uma com 01 

(uma) Defensoria Pública, que atua na respectiva comarca; (Redação dada pela Res. nº 

078/2017 – CSDPE, pub. D.O nº 124, pág. 13, de 05/07/2017) 

I - As Defensorias Públicas de José de Freitas, Porto, Miguel Alves, União, Batalha, 

Luzilândia e Matias Olímpio contam cada uma com 01(uma) Defensoria Pública, 

observado o disposto no art. 3º desta Resolução. 
(Redação dada pela Res. nº 097/2018 – CSDPE, pub. D.O nº 71, págs. 30/31, de 17/04/18) 

 

II - A Defensoria Pública de Esperantina, com 02 (dois) órgãos de execução, atua da seguinte 

maneira: (Incluído pela Res. nº 002/2013 – CSDP, pub. D.O nº 28, pág. 15, de 08/02/2013) 

 

a) A Primeira Defensoria Pública de Esperantina atua na Vara Única de Esperantina nos feitos 

relacionados aos Processos Criminais em geral, inclusive Execução Penal, dos Processos 

relacionados a atos infracionais de que tratam o Estatuto da Criança e do Adolescente, 

assistência a presos nas Delegacias de Polícia e Penitenciária Luiz Gonzaga Rebelo. 

Ocorrendo colidência de interesse entre assistidos, atuará nas matérias afetas à Segunda 

Defensoria Pública de Esperantina; (Incluído pela Res. nº 002/2013 – CSDP, pub. D.O nº 

28, pág. 15, de 08/02/2013) 

 

b) A Segunda Defensoria Pública de Esperantina atua na Vara Única de Esperantina nos 

Processos que não são afetos à Primeira Defensoria Pública de Esperantina. Ocorrendo 

colidência de interesses entre assistidos, atuará nos processos que tratam das matérias 

relacionadas à atribuição da Primeira Defensoria Pública de Esperantina; (Incluído pela 

Res. nº 002/2013 – CSDP, pub. D.O nº 28, pág. 15, de 08/02/2013) 

 

 

III – A Defensoria Pública de Barras, com 02 (dois) órgãos de execução, atua da seguinte 

maneira: (Incluído pela Res. nº 0078/2017 – CSDPE, pub. D.O nº 124, pág. 13, de 05/07/2017)   

 

a) 1ª Defensoria Pública de Barras atua na Vara única de Barras-PI, nos feitos 

relacionados aos Processos Criminais; Fazenda Pública; Registro Público; processos 

de atos infracionais de que tratam o Estatuto da Criança e do Adolescente; Juizado 

Especial Cível e Criminal e assistência a preso em Delegacia. Ocorrendo colidência de 

interesse entre assistidos, atuará nos processos que tratam das matérias relacionadas à 

atribuição da 2ª Defensoria Pública de Barras. 
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b) 2ª Defensoria Pública de Barras atua na Vara única de Barras, nos feitos relacionados 

à Família e Sucessões, Cível Geral, matérias cíveis de que tratam o Estatuto da 

Criança e do Adolescente. Ocorrendo colidência de interesse entre assistidos, atuará 

nos processos que tratam das matérias relacionadas à atribuição da 1ª Defensoria 

Pública de Barras. 

 

Art. 10. A Regional de Oeiras compreende as Defensorias Públicas de Oeiras, Monsenhor Gil, 

Palmeirais, Angical do Piauí, São Pedro, Barro Duro, Água Branca, São Gonçalo, São Félix, 

Aroazes, Elesbão Veloso, Pimenteiras, Valença, Francinópolis, Várzea Grande, Inhuma e Ipiranga, 

Demerval Lobão todas com 01 (um) órgão de execução, cada uma, com atuação na comarca 

respectiva. 

 

Art. 10. A Regional de Oeiras compreende as Defensorias Públicas de Oeiras, Monsenhor Gil, 

Palmeirais, Angical do Piauí, São Pedro, Barro Duro, Água Branca, São Gonçalo, São Félix, 

Aroazes, Elesbão Veloso, Pimenteiras, Valença, Francinópolis, Várzea Grande, Inhuma, Ipiranga e 

Demerval Lobão. (Redação dada pela Res. nº 005/2013 – CSDP, pub. D.O nº 57, pág. 35, de 

26/03/2013) 

Art. 10. A Regional de Oeiras compreende as Defensorias Públicas de Oeiras, Monsenhor 

Gil, São Pedro do Piauí, Barro Duro, Água Branca, Elesbão Veloso, Valença do Piauí, 

Inhuma e Demerval Lobão. (Redação dada pela Res. nº 097/2018 – CSDPE, pub. D.O nº 71, 

págs. 30/31, de 17/04/18) 

 

I – As Defensorias Públicas de Monsenhor Gil, Palmeirais, Angical do Piauí, São Pedro, Barro 

Duro, Água Branca, São Gonçalo, São Félix, Aroazes, Elesbão Veloso, Pimenteiras, Valença, 

Francinópolis, Várzea Grande, Inhuma e Ipiranga contam cada uma com 01 (um) órgão de 

execução, com atuação na comarca respectiva. (Incluído pela  pela Res. nº 005/2013 – CSDP, pub. 

D.O nº 57, pág. 35, de 26/03/2013) 

I - As Defensorias Públicas de Monsenhor Gil, São Pedro do Piauí, Barro Duro, Água 

Branca, Elesbão Veloso, Valença do Piauí, Inhuma e Demerval Lobão contam cada uma 

com 01 (uma) Defensoria Pública, observado o disposto no art. 3º desta Resolução. 
(Redação dada pela Res. nº 097/2018 – CSDPE, pub. D.O nº 71, págs. 30/31, de 17/04/18) 

 

II - A Defensoria Pública de Oeiras, com dois órgãos de execução, assim funciona: (Incluído pela  

pela Res. nº 005/2013 – CSDP, pub. D.O nº 57, pág. 35, de 26/03/2013) 

a) a Primeira Defensoria Pública de Oeiras atua na Vara Única e no Juizado Especial da comarca de 

Oeiras, nas matérias relacionadas aos processos criminais em geral, júri, inclusive execução penal, 

dos processos relacionados aos atos infracionais de que trata o Estatuto da Criança e do Adolescente 

e assistência aos presos das Delegacias locais e Penitenciária Regional de Oeiras semanalmente; 

Ocorrendo colidência de interesses entre assistidos, atuará nos processos que tratam das matérias 

relacionadas à atribuição da Segunda Defensoria Pública de Oeiras; (Incluído pela pela Res. nº 

005/2013 – CSDP, pub. D.O nº 57, pág. 35, de 26/03/2013) 
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b) A Segunda Defensoria Pública de Oeiras atua na Vara Única e no juizado especial da comarca de 

Oeiras, nos processos que não são afetos a Primeira Defensoria Pública de Oeiras; Ocorrendo 

colidência de interesses entre assistidos, atuará nos processos que tratam das matérias relacionadas à 

atribuição da Primeira Defensoria Pública de Oeiras; (Incluído pela  pela Res. nº 005/2013 – CSDP, 

pub. D.O nº 57, pág. 35, de 26/03/2013) 

 

Art. 11. A Regional de Floriano (ou 2ª Regional Sul) compreende as Defensorias Públicas de 

Floriano, Amarante, Regeneração, Arraial, Nazaré do Piauí, Jerumenha, Guadalupe, Marcos 

Parente, Landri Sales, Antonio Almeida, Bertolínea, Uruçuí e Ribeiro Gonçalves. 

 

Art. 11. A Regional de Floriano compreende as Defensorias Públicas de Floriano, 

Amarante, Regeneração, Jerumenha, Guadalupe, Marcos Parente, Uruçuí e Ribeiro 

Gonçalves. (Redação dada pela Res. nº 097/2018 – CSDPE, pub. D.O nº 71, págs. 30/31, de 

17/04/18) 

 

I – As Defensorias Públicas de Amarante, Regeneração, Arraial, Nazaré do Piauí, Jerumenha, 

Guadalupe, Marcos Parente, Landri Sales, Antonio Almeida, Bertolínea, Uruçuí e Ribeiro 

Gonçalves contam cada uma com 01 (uma) Defensoria Pública, que atua na respectiva comarca. 

 

I - As Defensorias Públicas de Amarante, Regeneração, Jerumenha, Guadalupe, Marcos 

Parente, Uruçuí e Ribeiro Gonçalves contam cada uma com (01) uma Defensoria Pública, 

observado o disposto no art. 3º desta Resolução. (Redação dada pela Res. nº 097/2018 – 

CSDPE, pub. D.O nº 71, págs. 30/31, de 17/04/18) 

 

II - A Defensoria Pública de Floriano, com três órgãos de execução, assim funciona: 

 

a) a Primeira Defensoria Pública de Floriano atua nas matérias de competência da 2ª Vara de 

Floriano, no Juizado Especial Cível e Criminal de Floriano e na assistência aos presos não 

sentenciados da penitenciária Gonçalo de Castro Lima. Ocorrendo colidência de interesses entre 

assistidos, atuará na 1ª vara da Comarca de Floriano; 

 

b) A Segunda Defensoria Pública de Floriano atua nas matérias de competência da 3ª Vara de 

Floriano e na assistência aos presos das delegacias de polícia em caso de flagrante delito. Ocorrendo 

colidência de interesses entre assistidos, atuará na 2ª vara de Floriano e no Juizado Especial Cível e 

Criminal; 

 

c) A Terceira Defensoria Pública de Floriano atua nas matérias de competência da 1ª Vara de 

Floriano e assistência aos presos sentenciados da Penitenciária Gonçalo de Castro Lima. Havendo 

colidência de interesses entre assistidos, atuará na 3ª vara de Floriano/PI; 
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II - A Defensoria Pública de Floriano, com quatro órgãos de execução, assim funciona: (Redação 

dada pela Res. nº 005/2013 – CSDP, pub. D.O nº 57, pág. 35, de 26/03/2013) 

 

a) a Primeira Defensoria Pública de Floriano com atuação nas matérias de competência da 2ª Vara, 

atendimento semanal aos presos provisórios da Penitenciária da respectiva vara, bem como na 

colidência de interesses entre assistidos da 4ª Defensoria; (Redação dada pela Res. nº 005/2013 – 

CSDP, pub. D.O nº 57, pág. 35, de 26/03/2013) 

 

b) A Segunda Defensoria Pública de Floriano com atuação nas matérias de competência da 3ª Vara, 

exceto as matérias relacionadas ao Estatuto da Criança e Adolescente, bem como na colidência de 

interesses entre assistidos da 3ª Defensoria; (Redação dada pela Res. nº 005/2013 – CSDP, pub. 

D.O nº 57, pág. 35, de 26/03/2013) 

 

c) A Terceira Defensoria Pública de Floriano com atuação nas matérias de competência do Juizado 

Especial Cível e Criminal, matérias do Estatuto da Criança e Adolescente, de competência da 3ª 

Vara, atendimento semanal ao preso provisório nas Delegacias, bem como na colidência de 

interesses entre assistidos da 2ª Defensoria Pública. (Redação dada pela Res. nº 005/2013 – CSDP, 

pub. D.O nº 57, pág. 35, de 26/03/2013) 

 

d) A Quarta Defensoria Pública de Floriano com atuação nas matérias de competência da 1ª Vara, 

atendimento semanal aos presos sentenciados da Penitenciária e os presos provisórios da respectiva 

vara, bem como na colidência de interesses entre assistidos 1ª Defensoria; (Incluído pela  pela Res. 

nº 005/2013 – CSDP, pub. D.O nº 57, pág. 35, de 26/03/2013) 

 

a) Primeira Defensoria Pública de Floriano: atuação nas 

matérias de competência da 2ª Vara, atos infracionais e execução penal de competência da 1ª 

Vara, incluindo o atendimento semanal aos presos sentenciados da Penitenciária, bem como 

na colidência de interesses entre assistidos da 4ª Defensoria; (Alterado pela  pela Res. nº 121/2019 

– CSDP, pub. D.O nº 155, pág. 19, de 19/08/2019) 

 

b) Segunda Defensoria Pública de Floriano: atuação nas matérias de competência da 3ª Vara, exceto 

as matérias relacionadas ao Estatuto da Criança e Adolescente, Sucessões e Registros Públicos, bem 

como na colidência de interesses entre assistidos da 3ª Defensoria; (Alterado pela  pela Res. nº 

121/2019 – CSDP, pub. D.O nº 155, pág. 19, de 19/08/2019) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp107.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp107.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp107.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp107.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp107.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp107.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp107.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp107.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp107.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp107.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp107.htm#art1


56  

 

 

c) Terceira Defensoria Pública de Floriano: atuação nas 

matérias de competência do Juizado Especial Cível e Criminal, 

matérias de Registros Públicos, Sucessões e Estatuto da Criança e Adolescente de competência da 

3ª Vara, excetuados os atos infracionais, bem como na colidência de interesses entre assistidos da 2ª 

Defensoria Pública de Floriano-PI; (Alterado pela  pela Res. nº 121/2019 – CSDP, pub. D.O nº 155, 

pág. 19, de 19/08/2019) 

 

d) Quarta Defensoria Pública de Floriano: Atuação Nas matérias de competência da 1ª Vara, 

excetuados os atos infracionais e a execução penal, e incluindo atendimento semanal aos  

presos provisórios da respectiva vara, bem como na colidência de interesses entre assistidos da 1ª 

Defensoria; (Alterado pela  pela Res. nº 121/2019 – CSDP, pub. D.O nº 155, pág. 19, de 

19/08/2019) 

 

e) A substituição natural da 1ª Defensoria Pública de Floriano-PI incumbe à 4ª Defensoria Pública 

de Floriano-PI, a substituição natural da 2ª Defensoria Pública de Floriano-PI incumbe à 3ª 

Defensoria Pública de Floriano-PI, a substituição natural da 3ª Defensoria Pública de Floriano-PI 

incumbe à 2ª Defensoria Pública de Floriano-PI e a substituição natural da 4ª Defensoria Pública de 

Floriano-PI incumbe à 1ª Defensoria Pública de Floriano-PI. (Incluído pela  pela Res. nº 121/2019 – 

CSDP, pub. D.O nº 155, pág. 19, de 19/08/2019) 

 

 

Art. 12. A Regional de Picos compreende as Defensorias Públicas de Picos, Pio IX, Fronteiras, 

Bocaina, Francisco Santos, Padre Marcos, Marcolândia, Simões, Paulistana, Jaicós, Itainópolis, 

Santa Cruz, Campinas, Simplício Mendes, Isaias Coelho e Conceição do Canindé. 

 

Art. 12. A Regional de Picos compreende as Defensorias Públicas de Picos, Pio IX, 

Fronteiras, Padre Marcos, Simões, Paulistana, Jaicós, Itainópolis, Simplício Mendes.  
(Redação dada pela Res. nº 097/2018 – CSDPE, pub. D.O nº 71, págs. 30/31, de 17/04/18) 

 

 

I – As Defensorias Públicas de Pio IX, Fronteiras, Bocaina, Francisco Santos, Padre Marcos, 

Marcolândia, Simões, Paulistana, Jaicós, Itainópolis, Santa Cruz, Campinas, Simplício Mendes, 

Isaias Coelho e Conceição do Canindé contam cada uma com 01 (uma) Defensoria Pública, que 

atua na respectiva comarca. 

 

 

I - As Defensorias Públicas de Pio IX, Fronteiras, Padre Marcos, Simões, Paulistana, 

Jaicós, Itainópolis e Simplício Mendes contam cada uma com 01(uma) Defensoria Pública, 

observado o disposto no art. 3º desta Resolução(Redação dada pela Res. nº 097/2018 – CSDPE, 

pub. D.O nº 71, págs. 30/31, de 17/04/18) 

 

II - A Defensoria Pública de Picos, com cinco órgãos de execução, assim funciona: 
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a) A Primeira Defensoria Pública de Picos atua junto às matérias de competência das 1ª e 2ª Varas, 

salvo as que puderem ser interpostas no Juizado especial cível de Picos; Na hipótese de colidência 

de interesses entre assistidos, atuará junto ao Juizado Especial Cível e Criminal de Picos, inclusive 

seus anexos; 

 

b) A Segunda Defensoria Pública de Picos atua junto às matérias de competência da 3ª Vara de 

Picos. Ocorrendo colidência de interesses entre assistidos, atuará nas 1ª e 2ª varas de Picos; 

 

c) A Terceira Defensoria Pública de Picos atua junto às matérias de competência do Juizado 

Especial Cível e Criminal de Picos, inclusive com seus anexos. Na hipótese de colidência de 

interesses entre assistidos, atuará nas matérias de competência da 3ª vara de Picos; 

 

d) A Quarta Defensoria Pública de Picos atua junto às matérias de competência da 4ª Vara de Picos, 

criminais e aos atos infracionais praticados ou tentados por adolescentes por distribuição, e 

privativamente nas causas de violência doméstica e familiar contra a mulher, e atendimento semanal 

no Centro Educacional Masculino (CEM) e assistência aos presos das delegacias de polícia nos 

casos de flagrante delito. Havendo colidência de interesses entre assistidos, atuará nas matérias de 

competência da 5ª vara de Picos; 

 

e) A Quinta Defensoria Pública de Picos atua junto às matérias que sejam de competência da 5ª vara 

de Picos, quais sejam, criminais e aos atos infracionais praticados ou tentados por adolescentes por 

distribuição, e privativamente nas causas de crimes dolosos contra a vida e execução penal, e 

atendimento semanal nas Penitenciárias “José de Deus Barros” e Prefeito Adalberto de Moura 

Santos bem como e na Casa de Albergado Deputado Severo Eulálio. Ocorrendo colidência de 

interesses entre assistidos, atuará na 4ª vara de Picos; 

Parágrafo único. Enquanto não for instalada a 5ª vara de Picos, a Quinta Defensoria Pública de 

Picos atuará na 4ª vara, nas ações que seriam de competência da 5ª vara, devendo os processos de 

competência comum por distribuição, serem distribuídos entre a Quarta e a Quinta Defensoria 

Pública de Picos. 

 

II – A Defensoria de Pública de Picos, com 06 (seis) órgãos de execução, atua da seguinte maneira: 

(Redação dada pela Res. nº 025/2014 – CSDP, pub. D.O nº 37, págs. 08/10, de 21/02/2014) 
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a) A Primeira Defensoria Pública de Picos atua junto às matérias de competência das 1ª e 2ª Varas, 

salvo as que puderem ser interpostas no Juizado especial cível de Picos. Ocorrendo colidência de 

interesses entre assistidos, atua junto ao Juizado Especial Cível e Criminal de Picos, inclusive seus 

anexos; (Redação dada pela Res. nº 025/2014 – CSDP, pub. D.O nº 37, págs. 08/10, de 21/02/2014) 

 

b) A Segunda Defensoria Pública de Picos atua junto às matérias de competência da 3ª Vara de 

Picos, por distribuição. Ocorrendo colidências de interesses entre assistidos, atua nas matérias afetas 

à 6ª Defensoria Pública de Picos; (Redação dada pela Res. nº 025/2014 – CSDP, pub. D.O nº 37, 

págs. 08/10, de 21/02/2014) 

 

c) A Terceira Defensoria Pública de Picos atua junto às matérias de competência do Juizado 

Especial Cível e Criminal de Picos, inclusive com seus anexos. Ocorrendo colidência de interesses 

entre assistidos, atua nas matérias de competência das 1ª e 2ª varas de Picos; (Redação dada pela 

Res. nº 025/2014 – CSDP, pub. D.O nº 37, págs. 08/10, de 21/02/2014) 

 

d) A Quarta Defensoria Pública de Picos atua junto às matérias de competência da 4ª Vara de Picos, 

criminais e aos atos infracionais praticados ou tentados por adolescentes por distribuição, 

privativamente nas causas de violência doméstica e familiar contra a mulher, atendimento semanal 

no Centro Educacional Masculino (CEM) e assistência aos presos das delegacias de polícia nos 

casos de flagrante delito. Ocorrendo colidência de interesses entre assistidos, atua nas matérias de 

competência da 5ª vara de Picos; (Redação dada pela Res. nº 025/2014 – CSDP, pub. D.O nº 37, 

págs. 08/10, de 21/02/2014) 

 

e) A Quinta Defensoria Pública de Picos atua junto às matérias que sejam de competência da 5ª vara 

de Picos, quais sejam, criminais e aos atos infracionais praticados ou tentados por adolescentes, por 

distribuição, e privativamente nas causas de crimes dolosos contra a vida e execução penal, bem 

como no atendimento semanal nas Penitenciárias “José de Deus Barros” e “Prefeito Adalberto de 

Moura Santos” e na Casa de Albergado “Deputado Severo Eulálio”. Ocorrendo colidência de 

interesses entre assistidos, atua na 4ª vara de Picos; (Redação dada pela Res. nº 025/2014 – CSDP, 

pub. D.O nº 37, págs. 08/10, de 21/02/2014) 

 

f) A Sexta Defensoria Pública de Picos atua junto às matérias de competência da 3ª Vara de Picos, 

por distribuição. Ocorrência colidência de interesses entre assistidos, atua nas matérias afetas à 2ª 

Defensoria Pública de Picos; (Incluído pela Res. nº 025/2014 – CSDP, pub. D.O nº 37, págs. 08/10, 

de 21/02/2014) 
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Art. 13. A Regional de São Raimundo Nonato (ou 4ª Regional Sul) compreende as Defensorias 

Públicas de São Raimundo Nonato, Itaueira, São João do Piauí, Canto do Buriti, Socorro, Caracol, 

Anísio de Abreu, Paes Landim.  

Art. 13. A Regional de São Raimundo Nonato compreende as Defensorias Públicas de São 

Raimundo Nonato, Itaueira, São João do Piauí, Canto do Buriti e Caracol. (Redação dada pela Res. 

nº 097/2018 – CSDPE, pub. D.O nº 71, págs. 30/31, de 17/04/18) 

I – As Defensorias Públicas de Itaueira, São João do Piauí, Canto do Buriti, Socorro, Caracol, 

Anísio de Abreu, Paes Landim, contam (uma) Defensoria Pública que atua na que atuará na 

comarca respectiva; 

I - As Defensorias Públicas de Itaueira, São João do Piauí, Canto do Buriti e Caracol contam cada 

uma com 01(uma) Defensoria Pública, observado o disposto no art. 3º desta Resolução. (Redação 

dada pela Res. nº 097/2018 – CSDPE, pub. D.O nº 71, págs. 30/31, de 17/04/18) 

II - A Defensoria Pública de São Raimundo Nonato, com dois órgãos de execução, assim funciona: 

 

II - A Defensoria Pública de São Raimundo Nonato, com três órgãos de execução, assim funciona: 

(Redação dada pela Res. nº 005/2013 – CSDPE, pub. D.O nº 57, pág. 35, de 26/03/2013) 

 

a) A Primeira Defensoria Pública de São Raimundo Nonato atua na 1ª Vara e no Juizado Especial 

Cível e Criminal da Comarca São Raimundo Nonato; Na hipótese de colidência de interesses entre 

assistidos, atuará na 2ª Vara; 

 

a) A Primeira Defensoria Pública de São Raimundo Nonato atua nas matérias de competência da 1ª 

vara da comarca de São Raimundo Nonato na assistência aos presos semanalmente da Casa de 

Detenção Provisória “Dom Inocêncio Santana”; Ocorrendo colidência de interesses entre assistidos, 

atuará nos processos que tratam das matérias relacionadas à atribuição da Terceira Defensoria 

Pública de São Raimundo Nonato; (Redação dada pela Res. nº 005/2013 – CSDP, pub. D.O nº 57, 

pág. 35, de 26/03/2013) 

 

a) A Primeira Defensoria Pública de São Raimundo Nonato atua nas matérias criminais de 

competência da 1ª e 2ª Vara, bem como nas do Juizado Especial Criminal; além do recebimento de 

flagrantes; atendimento semanal aos presos da Casa de Detenção Provisória Dom Inocêncio; 
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atendimento semanal nas delegacias, ressalvados os casos de atribuição do Núcleo Especializado da 

Defesa da Mulher em Situação de Violência. Ocorrendo colidência de interesses entre assistidos, 

atuará nos processos que tratam das matérias relacionadas à atribuição da Terceira Defensoria 

Pública de São Raimundo Nonato; (Redação dada pela Res. nº 066/2016 – CSDPE, pub. D.O nº 

154, pág. 18, de 17/08/2016) 

 

b) A Segunda Defensoria Pública de São Raimundo Nonato atua na 2ª Vara da Comarca de São 

Raimundo Nonato e na assistência aos presos na Penitenciária e Delegacias de Polícia, neste último 

caso em caso de flagrante delito. Ocorrendo colidência de interesses entre assistidos, atuará na 1ª 

Vara e no Juizado Especial. 

 

b) A Segunda Defensoria Pública de São Raimundo Nonato atua nas matérias cíveis de competência 

da 2ª vara de São Raimundo Nonato; Ocorrendo colidência de interesses entre assistidos, atuará nos 

processos que tratam das matérias relacionadas à atribuição da Primeira Defensoria Pública de São 

Raimundo Nonato; (Redação dada pela Res. nº 005/2013 – CSDP, pub. D.O nº 57, pág. 35, de 

26/03/2013) 

 

b) A Segunda Defensoria Pública de São Raimundo Nonato atua nas matérias de família e cível que 

não sejam atribuídas à Terceira Defensoria Pública; registros públicos; demandas coletivas; fazenda 

pública; curadoria de ausentes. Ocorrendo colidência de interesses entre assistidos, atuará nos 

processos que tratam das matérias relacionadas à atribuição da Primeira Defensoria Pública de São 

Raimundo Nonato; (Redação dada pela Res. nº 066/2016 – CSDPE, pub. D.O nº 154, pág. 18, de 

17/08/2016) 

 

c) A Terceira Defensoria Pública de São Raimundo Nonato atua nas matérias relacionadas aos 

processos criminais de competência da 2ª vara de São Raimundo Nonato, atos infracionais de que 

trata o Estatuto da Criança e do Adolescente, atendimento semanal nas Delegacias Locais, além das 

matérias que possam ser objeto de processo interposto no juizado especial cível e criminal de São 

Raimundo Nonato; Ocorrendo colidência de interesses entre assistidos, atuará nos processos que 

tratam das matérias relacionadas à atribuição da Segunda Defensoria Pública de São Raimundo 

Nonato. (Incluído pela Res. nº 005/2013 – CSDP, pub. D.O nº 57, pág. 35, de 26/03/2013) 

 

c) A Terceira Defensoria Pública de São Raimundo Nonato atua junto ao Núcleo Especializado da 

Defesa da Mulher em Situação de Violência e ao Juizado Especial Cível, bem como nas seguintes 

áreas: direito de família, prestando atendimento às assistidas, havendo ou não situação de violência 

doméstica; direito do consumidor; e atos infracionais de que trata o Estatuto da Criança e do 
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Adolescente. Ocorrendo colidência de interesses entre assistidos, atuará nos processos que tratam 

das matérias relacionadas à atribuição da Segunda Defensoria Pública de São Raimundo Nonato. 

(Redação dada pela Res. nº 066/2016 – CSDPE, pub. D.O nº 154, pág. 18, de 17/08/2016) 

 

Art. 14. A Regional de Corrente compreende as Defensorias Públicas de Corrente, Elizeu Martins, 

Manoel Emídio, Cristino Castro, Bom Jesus, Redenção do Gurguéia, Gilbués, Monte Alegre, 

Curimatá, Avelino Lopes, Parnaguá, Cristalândia e Santa Filomena, todas com 01 (uma) Defensoria 

Pública, cada, com atuação nas respectivas comarcas. 

Art. 14. A Regional de Corrente compreende as Defensorias Públicas de Corrente, Manoel 

Emídio, Cristino Castro, Bom Jesus, Gilbués, Avelino Lopes, Parnaguá todas com 01 (uma) 

Defensoria Pública, observado o disposto no art. 3º desta Resolução. (Redação dada pela Res. 

nº 097/2018 – CSDPE, pub. D.O nº 71, págs. 30/31, de 17/04/18). 

 

CAPÍTULO  III – Da instalação dos Núcleos das Defensorias Públicas Regionais 

 

Art. 15. Inexistindo quantidade de Defensores Públicos suficientes para preencher todas as 

Defensorias Públicas reguladas nesta resolução, cabe ao Defensor Público-Geral, ouvido o 

Conselho Superior da Defensoria Pública, dar prioridade às comarcas com maior adensamento 

populacional e índice de exclusão social, por imperativo do interesse público, podendo inclusive 

abrir concurso de remoção para Defensorias Públicas específicas; 

 

Parágrafo único. O provimento das Defensorias Públicas, doravante, respeitará critério de 

prioridade fixado pelo Conselho Superior da Defensoria Pública, em sessão extraordinária do dia 13 

de maio de 2011, que segue no anexo I da presente Resolução, salvo nova deliberação do Conselho 

Superior. 

 

Art. 16. A instalação efetiva de uma Defensoria Pública Regional fica condicionada à existência de 

Defensor Público em quantidade suficiente e à implementação da estrutura de material necessária 

para o desempenho de suas atribuições. 

 

Art. 17. As Defensorias Públicas que não detiverem Defensor Público titular são consideradas 

vagas, sendo a respectiva comarca atendida pela Defensoria Pública na forma dos incisos II ou III 

do art. 2º desta Resolução, por designação do Defensor Público-Geral. 
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Art. 18. Ficam criados, nas Defensorias Públicas Regionais de Parnaíba, Campo Maior, Floriano e 

São Raimundo Nonato, os Núcleos de Defesa da Mulher em Situação de Violência. 

 

Capitulo IV – Das disposições finais e transitórias 

 

Art. 19. Até que sejam providas 40 (quarenta) Defensorias Públicas Regionais, fica autorizada a 

remoção do Defensor Público que atua no interior antes de completar o interstício de 02 (dois) anos, 

em exceção à regra descrita no §1º, do art. 3º da Resolução nº 007/2011, do Conselho Superior da 

Defensoria Pública do Estado do Piauí. 

 

Art. 19. Até que sejam providas 70 (setenta) Defensorias Públicas Regionais, fica autorizada a 

remoção do Defensor Público que atua no interior antes de completar o interstício de 01 (um) ano, 

em exceção à regra descrita no §1º, do art. 3º da Resolução nº 007/2011, do Conselho Superior da 

Defensoria Pública do Estado do Piauí. (Redação dada pela Res. nº 004/2013 – CSDP, pub. D.O nº 

57, pág. 34, de 26/03/2013) 

 

Parágrafo único. As remoções efetivadas antes do provimento das 70 (setenta) Defensorias Públicas 

Regionais não serão consideradas para incidência da necessidade de atendimento do interstício 

mínimo de 01(um) ano. (Incluído pela Res. nº 004/2013 – CSDP, pub. D.O nº 57, pág. 34, de 

26/03/2013) 

 

Art. 20. Na hipótese do artigo anterior, não se considera a remoção como de interesse público para 

fins de concessão do benefício do art. 8º da Resolução n. 007/2011, do Conselho Superior da 

Defensoria Pública do Estado do Piauí. 

 

Art. 21. Revogam-se todas as disposições em contrário, em especial a Resolução nº 20/09, do 

Conselho Superior da Defensoria Pública do Piauí.  

 

Art. 22. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
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Sala do Conselho Superior, em Teresina (PI), 27 de maio de 2011. 

 

 

Norma Brandão de Lavenére Machado Dantas 

Defensora Pública-Geral 

Presidente do Conselho Superior da Defensoria Pública 

 

Publicação original no Diário Oficial nº 102, pág. 11/13, de 31/05/2011. 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I - DA RESOLUÇÃO DO CSDPE Nº 14/2011 

 

ORDEM DE PRIORIDADE DAS DEFENSORIAS REGIONAIS, ESCOLHIDA PELO 

CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. 

 

1ª Ordem de prioridade:  

 

Ordem por 

Habitantes 

Comarca População Quant. De 

Defensores 

Posição 

Geográfica 
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01 Parnaíba 154.643 07 Norte 

02 Picos 105.684 06 Sul 

03 Floriano 57.707 04 Sul 

04 São Raimundo Nonato 76.929 03   Sul 

05 Campo Maior 63.996 03 Norte 

06 Piripiri 61.840 02 Norte 

07 Oeiras 65.496 02   Sul 

08 Barras 61.076 01 Norte 

09 Pedro II 50.692 01 Norte 

10 Altos 46.391 01 Norte 

11 Esperantina 44.264 02   Norte 

12 São João Do Piauí 42.210 01 Sul 

13 Paulistana 46.831 01 Sul 

14 José De Freitas 37.095 01 Norte 

15 Corrente 28.967 01 Sul 

16 Bom Jesus 27.336 01 Sul 

17 Uruçui 20.152 01 Sul 

Total População Atendida 991.309 

 

2ª ordem de prioridade:. 

 

18 União 50.665 

19 Luzilândia 37.627 

20 Água Branca 25.698 



65  

21 Piracuruca 38.297 

22 Castelo Do Piauí 37.229 

23 Jaicós 35.928 

24 Luis Correia 35.585 

25 Valença Do Piauí 31.676 

26 Miguel Alves 32.292 

27 Buriti Dos Lopes  34.939 

28 Cocal 31.616 

29 Canto Do Buriti 26.642 

30 Batalha 25.786 

31 São Miguel Do Tapuio 25.652 

32 Cristino Castro 25.538 

33 Simões 23.880 

34 Joaquim Pires 22.286 

35 Capitão De Campos 21.674 

36 São Pedro Do Piauí 18.759 

37 Porto 18.700 

38 Matias Olímpio 17.822 

39 Pio IX 17.693 

40 Regenaração 17.576 

41 Ribeiro Gonçalves 17.357 

42 Amarante 17.141 

43 Demerval Lobão 17.137 

44 Itaueira 17.106 
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45 Alto Longa 16.914 

46 Gilbués 16.452 

47 Curimatá 16.142 

48 Padre Marcos 15.890 

49 Simplício Mendes 15.856 

50 Monsenhor Gil 15.772 

51 Avelino Lopes 15.135 

52 Inhuma 14.868 

53 Caracol 14.613 

54 Parnaguá 14.503 

55 Elesbão Veloso 14.499 

56 Itainópoles 14.086 

57 Palmeirais 13.745 

58 Anísio De Abreu 13.611 

59 Marcolândia 13.478 

60 Nazaré Do Piauí 11.739 

61 Pimenteiras 11.713 

62 Campinas Do Piauí 11.541 

63 Bocaina 11.352 

64 Barro Duro 11.155 

65 Fronteiras 11.122 

66 Angical Do Piauí 10.979 

67 Elizeu Martins 10.702 

68 Monte Alegre Do Piauí 10.349 
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69 Santa Cruz Do Piauí 10.305 

70 Guadalupe 10.268 

71 Conceição Do Canindé 10.059 

72 Beneditos 9.911 

73 Bertolínea 9.435 

74 Ipiranga Do Piauí 9.326 

75 Arraial Do Piauí 9.171 

76 São Félix Do Piauí 8.976 

77 Socorro Do Piauí 8.791 

78 Francisco Santos 8.619 

79 Redenção Do Gurgueia 8.403 

80 Jerumenha 8.305 

81 Isaias Coelho 8.218 

82 Nossa Senhora Dos 

Remédios 

8.214 

83 Várzea Grande 8.188 

84 Cristalândia Do Piauí 7.831 

85 São Gonçalo Do Piauí 6.812 

86 Santa Filomena 6.096 

87 Aroazes 5.781 

88 Antônio Almeida 5.605 

89 Landri Sales 5.281 

90 Francinópolis 5.230 

91 Manoel Emídio 5.209 

92 Marcos Parente 4.456 
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93 Paes Landim 4.059 

 

(Anexo com redação dada pela Res. nº 025/2014 – CSDP, pub. D.O nº 37, págs. 08/10, de 

21/02/2014) 

 

2ª ordem de prioridade:. 

 

18 União 50.665 

19 Luzilândia 37.627 

20 Água Branca 25.698 

21 Piracuruca 38.297 

22 Castelo Do Piauí 37.229 

23 Jaicós 35.928 

24 Luis Correia 35.585 

25 Valença Do Piauí 31.676 

26 3ª Defensoria Pública 

de Piripiri 

61.840 

27 Miguel Alves 32.292 

28 Buriti Dos Lopes  34.939 

29 Cocal 31.616 

30 Canto Do Buriti 26.642 

31 Batalha 25.786 

32 São Miguel Do Tapuio 25.652 

33 Cristino Castro 25.538 

34 Simões 23.880 
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35 Joaquim Pires 22.286 

36 Capitão De Campos 21.674 

37 São Pedro Do Piauí 18.759 

38 Porto 18.700 

39 Matias Olímpio 17.822 

40 Pio IX 17.693 

41 Regenaração 17.576 

42 Ribeiro Gonçalves 17.357 

43 Amarante 17.141 

44 Demerval Lobão 17.137 

45 Itaueira 17.106 

46 Alto Longa 16.914 

47 Gilbués 16.452 

48 Curimatá 16.142 

49 Padre Marcos 15.890 

50 Simplício Mendes 15.856 

51 Monsenhor Gil 15.772 

52 Avelino Lopes 15.135 

53 Inhuma 14.868 

54 Caracol 14.613 

55 Parnaguá 14.503 

56 Elesbão Veloso 14.499 

57 Itainópoles 14.086 

58 Palmeirais 13.745 
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59 Anísio De Abreu 13.611 

60 Marcolândia 13.478 

61 Nazaré Do Piauí 11.739 

62 Pimenteiras 11.713 

63 Campinas Do Piauí 11.541 

64 Bocaina 11.352 

65 Barro Duro 11.155 

66 Fronteiras 11.122 

67 Angical Do Piauí 10.979 

68 Elizeu Martins 10.702 

69 Monte Alegre Do Piauí 10.349 

70 Santa Cruz Do Piauí 10.305 

71 Guadalupe 10.268 

72 Conceição Do Canindé 10.059 

73 Beneditos 9.911 

74 Bertolínea 9.435 

75 Ipiranga Do Piauí 9.326 

76 Arraial Do Piauí 9.171 

77 São Félix Do Piauí 8.976 

78 Socorro Do Piauí 8.791 

79 Francisco Santos 8.619 

80 Redenção Do Gurgueia 8.403 

81 Jerumenha 8.305 

82 Isaias Coelho 8.218 
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83 Nossa Senhora Dos 

Remédios 

8.214 

84 Várzea Grande 8.188 

85 Cristalândia Do Piauí 7.831 

86 São Gonçalo Do Piauí 6.812 

87 Santa Filomena 6.096 

88 Aroazes 5.781 

89 Antônio Almeida 5.605 

90 Landri Sales 5.281 

91 Francinópolis 5.230 

92 Manoel Emídio 5.209 

93 Marcos Parente 4.456 

94 Paes Landim 4.059 

 

(Anexo I - 2ª ordem de prioridade - com redação dada pela Res. nº 035/2014 – CSDP, pub. D.O nº 

175, págs. 08/09, de 15/09/2014) 

 

2ª ordem de prioridade: 

 

18 União 50.665 

19 Luzilândia 37.627 

20 Água Branca 25.698 

21 Piracuruca 38.297 

22 Castelo Do Piauí 37.229 

23 Jaicós 35.928 
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24 Luis Correia 35.585 

25 Valença Do Piauí 31.676 

26 Cocal 31.616 

27 3ª Defensoria Pública de Piripiri 61.840 

28 Miguel Alves 32.292 

29 Buriti Dos Lopes  34.939 

30 Canto Do Buriti 26.642 

31 Batalha 25.786 

32 São Miguel Do Tapuio 25.652 

33 Cristino Castro 25.538 

34 Simões 23.880 

35 Joaquim Pires 22.286 

36 Capitão De Campos 21.674 

37 São Pedro Do Piauí 18.759 

38 Porto 18.700 

39 Matias Olímpio 17.822 

40 Pio IX 17.693 

41 Regenaração 17.576 

42 Ribeiro Gonçalves 17.357 

43 Amarante 17.141 

44 Demerval Lobão 17.137 

45 Itaueira 17.106 

46 Alto Longa 16.914 

47 Gilbués 16.452 
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48 Curimatá 16.142 

49 Padre Marcos 15.890 

50 Simplício Mendes 15.856 

51 Monsenhor Gil 15.772 

52 Avelino Lopes 15.135 

53 Inhuma 14.868 

54 Caracol 14.613 

55 Parnaguá 14.503 

56 Elesbão Veloso 14.499 

57 Itainópoles 14.086 

58 Palmeirais 13.745 

59 Anísio De Abreu 13.611 

60 Marcolândia 13.478 

61 Nazaré Do Piauí 11.739 

62 Pimenteiras 11.713 

63 Campinas Do Piauí 11.541 

64 Bocaina 11.352 

65 Barro Duro 11.155 

66 Fronteiras 11.122 

67 Angical Do Piauí 10.979 

68 Elizeu Martins 10.702 

69 Monte Alegre Do Piauí 10.349 

70 Santa Cruz Do Piauí 10.305 

71 Guadalupe 10.268 
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72 Conceição Do Canindé 10.059 

73 Beneditos 9.911 

74 Bertolínea 9.435 

75 Ipiranga Do Piauí 9.326 

76 Arraial Do Piauí 9.171 

77 São Félix Do Piauí 8.976 

78 Socorro Do Piauí 8.791 

79 Francisco Santos 8.619 

80 Redenção Do Gurgueia 8.403 

81 Jerumenha 8.305 

82 Isaias Coelho 8.218 

83 Nossa Senhora Dos Remédios 8.214 

84 Várzea Grande 8.188 

85 Cristalândia Do Piauí 7.831 

86 São Gonçalo Do Piauí 6.812 

87 Santa Filomena 6.096 

88 Aroazes 5.781 

89 Antônio Almeida 5.605 

90 Landri Sales 5.281 

91 Francinópolis 5.230 

92 Manoel Emídio 5.209 

93 Marcos Parente 4.456 

94 Paes Landim 4.059 
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(Anexo I - 2ª ordem de prioridade - com redação dada pela Res. nº 062/2016 – CSDPE, pub. D.O.E 

nº 77, págs. 09 e 10, de 26/04/2016) 

 

2ª ordem de prioridade: 

 

18 União 51.936 

19 Luzilândia 38.468 

20 Água Branca 25.995 

21 Piracuruca 39.304 

22 Castelo Do Piauí 37.809 

23 Jaicós 37.041 

24 Luis Correia 37.009 

25 Valença Do Piauí 49.774 

26 Cocal 33.258 

27 Simões  37.665 

28 3ª Defensoria Pública de Piripiri  70.611 

29 Simplício Mendes 31.177 

30 Elesbão Veloso 19.766 

31 Avelino Lopes 32.137 

32 Gilbués 33.358 

33 São Miguel Do Tapuio 32.035 

34 Canto Do Buriti 27.422 

35 Batalha 26.331 

36 Cristino Castro 26.191 

37 Miguel Alves 33.075 
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38 Buriti Dos Lopes  35.919 

39 Joaquim Pires 22.986 

40 Capitão De Campos 22.240 

41 São Pedro Do Piauí 21.187 

42 Porto 27.869 

43 Matias Olímpio 18.473 

44 Pio IX 18.061 

45 Regenaração 22.091 

46 Ribeiro Gonçalves 18.369 

47 Amarante 17.312 

48 Demerval Lobão 17.527 

49 Itaueira 17.157 

50 Alto Longa 17.393 

51 Padre Marcos 16.274 

52 Monsenhor Gil 16.731 

53 Inhuma 24.643 

54 Caracol 29.373 

55 Itainópoles 29.022 

56 Palmeirais 14.206 

57 Pimenteiras 11.913 

58 Campinas Do Piauí 11.742 

59 Barro Duro 23.778 

60 Fronteiras 11.372 

61 Angical Do Piauí 11.104 
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62 Santa Cruz Do Piauí 14.402 

63 Guadalupe 18.634 

64 Beneditinos 10.027 

65 Bertolínea 9.611 

66 Arraial Do Piauí 9.003 

67 Várzea Grande 10.924 

68 São Gonçalo Do Piauí 7.018 

69 Aroazes 5.763 

70 Antônio Almeida 5.750 

71 Landri Sales 5.238 

72 Manoel Emídio 20.539 

73 Marcos Parente 4.481 

74 Paes Landim 4.071 

(Anexo I - 2ª ordem de prioridade - com redação dada pela Res. nº 072/2016 – CSDPE, pub. de 

14/12/2016) 

 

2ª ordem de prioridade: 

 

18 União 51.936 

19 Luzilândia 38.468 

20 Água Branca 25.995 

21 Piracuruca 39.304 

22 Castelo Do Piauí 37.809 

23 Jaicós 37.041 

24 Luís Correia 37.009 
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25 Valença Do Piauí 49.774 

26 Cocal 33.258 

27 Simões  37.665 

28 3ª Defensoria Pública de Piripiri  70.611 

29 Simplício Mendes 31.177 

30 Elesbão Veloso 19.766 

31 Avelino Lopes 32.137 

32 Gilbués 33.358 

34 Canto Do Buriti 27.422 

35 Batalha 26.331 

36 Cristino Castro 26.191 

37 2ª Defensoria Pública de Barras 63.190 

38 Miguel Alves 33.075 

39 Buriti Dos Lopes  35.919 

40 Joaquim Pires 22.986 

41 Capitão De Campos 22.240 

42 São Pedro Do Piauí 21.187 

43 Porto 27.869 

44 Matias Olímpio 18.473 

45 Pio IX 18.061 

46 Regeneração 22.091 

47 Ribeiro Gonçalves 18.369 

48 Amarante 17.312 

49 Demerval Lobão 17.527 
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50 Itaueira 17.157 

51 Alto Longa 17.393 

52 Padre Marcos 16.274 

53 Monsenhor Gil 16.731 

54 Inhuma 24.643 

55 Caracol 29.373 

56 Itainópoles 29.022 

57 Palmeirais 14.206 

58 Pimenteiras 11.913 

59 Campinas Do Piauí 11.742 

60 Barro Duro 23.778 

61 Fronteiras 11.372 

62 Angical Do Piauí 11.104 

63 Santa Cruz Do Piauí 14.402 

64 Guadalupe 18.634 

65 Beneditinos 10.027 

66 Bertolínea 9.611 

67 Arraial Do Piauí 9.003 

68 Várzea Grande 10.924 

69 São Gonçalo Do Piauí 7.018 

70 Aroazes 5.763 

71 Antônio Almeida 5.750 

72 Landri Sales 5.238 

73 Manoel Emídio 20.539 



80  

74 Marcos Parente 4.481 

75 Paes Landim 4.071 

(Anexo I - 2ª ordem de prioridade - com redação dada pela Res. nº 079/2017 – CSDPE, pub. D.O nº 

124 pág. 14 de 05/07/2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESOLUÇÃO CSDPE Nº 017/2011 

Dispõe sobre a contratação de servidores em 

caráter temporário para atender ao setor 

administrativo da Defensoria Pública até a 

realização de concurso público para 

preenchimento dos cargos administrativos 

existentes. 

 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 

DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais,  

CONSIDERANDO que a Constituição Federal garante a contratação de 

servidores públicos para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público; 

CONSIDERANDO a extrema necessidade de contratação de servidores em 

caráter temporário para atender ao setor administrativo da Defensoria Pública até a realização de 

concurso público para preenchimento dos cargos administrativos existentes; 

CONSIDERANDO que essa contratação deve obedecer aos princípios 

administrativos inseridos na Constituição Federal e leis administrativas, especialmente as leis 

estaduais 5.309/2003 e 5.866/2009; 
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RESOLVE: 

Artigo 1º. A Defensoria Pública do Estado do Piauí poderá contratar, através de procedimento 

simplificado, servidores para compor, temporariamente, seu quadro administrativo. 

Parágrafo Primeiro – A seleção através de procedimento simplificado constará de uma prova oral 

e avaliação de títulos. 

Parágrafo Segundo – A prova oral possuir caráter eliminatório. 

Artigo 2º. A seleção deverá ocorrer através de comissão especial constituída pela diretora da Escola 

Superior da Defensoria Pública. 

Artigo 3º. A Defensora Pública-Geral baixará Edital que fixará as normas para a realização da 

seleção simplificada. 

Artigo 4º. Eventual recurso de candidato será encaminhado à presidente da Comissão de Seleção 

que o encaminhará à  Defensora Pública-Geral para decisão. 

 

 

      Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

     Sala do Conselho Superior, em Teresina (PI), 1º de agosto de 2011. 

Norma Brandão de Lavenére Machado Dantas 

Defensora Pública-Geral 

Presidente do Conselho Superior da Defensoria Pública 

Publicada no Diário Oficial nº 148  pág. 12, de 05/08/2011. 
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RESOLUÇÃO CSDPE Nº 018/2011 

Institui o Plantão Defensorial da Capital 

REVOGADA PELA RESOLUÇÃO CSDPE Nº 108/2018 

 

RESOLUÇÃO CSDPE Nº 021/2011 

Institui a escala de plantão das Defensorias 

Públicas Regionais, durante o recesso forense e 

dispõe sobre as normas pertinentes ao seu 

cumprimento. 

REVOGADA PELA RESOLUÇÃO CSDPE Nº 108/2018 

 

                                RESOLUÇÃO CSDPE Nº 022/2011  

 

 
Dispõe sobre a reestruturação da Defensoria Pública na Capital e dá outras 

providências. 

 

 
O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ, 
no uso de suas atribuições legais,  
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CONSIDERANDO que o Estado deve prestar assistência jurídica integral e gratuita aos 

necessitados (art. 5º, LXXIV, CF); 

 

CONSIDERANDO que a Defensoria Pública é incumbida, com fundamento na dignidade 

da pessoa humana, de prestar a assistência jurídica integral e gratuita e a representação 

judicial e extrajudicial, em todas as esferas administrativas e instâncias judiciais, aos 

necessitados (art. 134/CF e 153/CE); 

 

CONSIDERANDO que nos Juizados Especiais, para prestação de serviços de informação, 

orientação e petição aos necessitados, deve funcionar, em juízo ou fora dele, pelo menos, 

um representante da a Defensoria Publica (art. 129, CE); 

 

CONSIDERANDO que a Defensoria Pública Estadual possui autonomia funcional e 

administrativa assegurada pelo § 2º do art. 134 da Constituição Federal e pelo § 3º do artigo 

153 da Constituição Estadual; 

 

CONSIDERANDO que à Defensoria Pública cabe, como expressão e instrumento do 

regime democrático, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em 

todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma 

integral e gratuita, dos necessitados; (art. 1º, LCF 80/94); 

 

CONSIDERANDO que cabe ao Conselho Superior da Defensoria Pública a fixação e a 

alteração das atribuições dos órgãos de atuação da Defensoria Pública (§ 1º, art. 102, LCF 

80/94, com redação da LCE 132/2009); 

 

CONSIDERANDO a necessidade de aprimorar a distribuição de atribuições entre os 

órgãos de execução da Defensoria Pública que atuam na Capital, aperfeiçoando suas 

atuações; 

CONSIDERANDO que a eficiência é um dos princípios gerais da Administração Pública, 

nos termos do art. 37, caput, da Constituição Federal, bem como é direito do assistido da 

Defensoria pública a qualidade e eficiência de atendimento, nos termos do art. 14 – A, 

inciso II, da lei Complementar Federal nº80/1994; 

 

 

 

RESOLVE: 

 

 

Art. 1º As Diretorias que atuam na Capital são compostas por Coordenações exercidas por 

Defensores Públicos que funcionam como órgãos de atuação e/ou de execução junto à 

primeira instância judicial e administrativa. 

 

Art. 2º  A Defensoria Pública do Estado do Piauí na Capital tem como órgãos auxiliares a 

Diretoria Cível, Diretoria Criminal, Diretoria de Núcleos Especializados, Diretoria da 
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Defensoria Itinerante, Diretoria Administrativa, Diretoria de Primeiro Atendimento e 

Diretoria da Escola Superior da Defensoria Pública. 

 

Parágrafo único: As Diretorias da Defensoria Itinerante e da Escola Superior da Defensoria 

Pública atuam também no interior do Estado. 

 

Art. 3º As Coordenações previstas nesta Resolução serão exercidas por Defensores 

Públicos designados pelo Defensor Público-Geral, competindo-lhes as seguintes 

atribuições: 

 

I – coordenar as atividades desenvolvidas pelos Defensores Públicos que atuem na sua área 

de competência; 

II – promover o intercâmbio e a integração entre os órgãos de execução da respectiva 

Coordenação, inclusive para efeito de atuação uniforme, respeitada a independência 

funcional; 

III – propor aos demais componentes da respectiva Coordenação a adoção de medidas 

administrativas e judiciais e zelar pelo seu cumprimento; 

IV – elaborar e enviar às Diretorias os relatórios mensais das atividades da respectiva 

Coordenação; 

V – representar a Coordenação em atos e solenidades ou quando convocado pela 

Defensoria Pública Geral; 

VI - zelar pelo cumprimento das obrigações da Defensoria Pública decorrentes de projetos 

e convênios firmados; 

VII - integrar e orientar as atividades desenvolvidas pelos Defensores Públicos que atuem 

na respectiva Coordenação; 

VIII - reunir, periodicamente, os membros da coordenação, com o objetivo de avaliação, 

planejamento e identificação de metas a serem alcançadas; 

IX – exercer funções que lhes forem atribuídas ou delegadas pela Defensoria Pública Geral. 

 

 

Art. 4º A Diretoria Cível é composta por quatro coordenações de acordo com os seguintes 

cargos e atribuições: 

 

I – A Coordenação das Defensorias da Família é integrada da seguinte forma: 

 

a) 1ª Defensoria Pública de Família, que atua junto à 1ª Vara de Família e Sucessões 

de Teresina, nos processos com final ímpar, desconsiderando-se os dígitos relativos 

ao ano, inclusive no contraditório da própria Vara; 

b) 2ª Defensoria Pública de Família, que atua junto à 2ª Vara de Família e Sucessões 

de Teresina, nos processos com final ímpar, desconsiderando-se os dígitos relativos 

ao ano,  inclusive no contraditório  da própria Vara; 

c) 3ª Defensoria Pública de Família, que atua junto à 3ª Vara de Família e Sucessões 

de Teresina, nos processos com final ímpar, desconsiderando-se os dígitos relativos 

ao ano, inclusive no contraditório da própria Vara; 



85  

d) 4ª Defensoria Pública de Família, que atua junto à 4ª Vara de Família e Sucessões 

de Teresina, nos processos com final ímpar, desconsiderando-se os dígitos relativos 

ao ano, inclusive no contraditório da própria Vara; 

e) 5ª Defensoria Pública de Família, que atua no acompanhamento do primeiro 

atendimento e na elaboração de petições iniciais relativas às ações de competência 

das Varas de Família e Sucessões de Teresina; 

f) 6ª Defensoria Pública de Família, que atua no acompanhamento do primeiro 

atendimento e na elaboração de petições iniciais relativas às ações de competência 

das Varas de Família e Sucessões de Teresina;  

g) 7ª Defensoria Pública de Família, que atua junto à 5ª Vara de Família e Sucessões 

de Teresina, nos processos com final ímpar, desconsiderando-se os dígitos relativos 

ao ano, inclusive no contraditório da própria Vara; 

h) 8ª Defensoria Pública de Família, que atua junto à 6ª Vara de Família e Sucessões 

de Teresina, nos processos com final ímpar, desconsiderando-se os dígitos relativos 

ao ano, inclusive no contraditório da própria Vara; 

i) 9ª Defensoria Pública de Família, que atua junto à 1ª Vara de Família e Sucessões 

de Teresina, nos processos com final par, desconsiderando-se os dígitos relativos ao 

ano, inclusive no contraditório da própria Vara; 

j) 10ª Defensoria Pública de Família, que atua junto à 2ª Vara de Família e Sucessões 

de Teresina, nos processos com final par, desconsiderando-se os dígitos relativos ao 

ano, inclusive no contraditório da própria Vara; 

k) 11ª Defensoria Pública de Família, que atua junto à 3ª Vara de Família e Sucessões 

de Teresina, nos processos com final par, desconsiderando-se os dígitos relativos ao 

ano, inclusive no contraditório da própria Vara; 

l) 12ª Defensoria Pública de Família, que atua junto à 4ª Vara de Família e Sucessões 

de Teresina, nos processos com final par, desconsiderando-se os dígitos relativos ao 

ano, inclusive no contraditório da própria Vara; 

m) 13ª Defensoria Pública de Família, que atua junto à 5ª Vara de Família e Sucessões 

de Teresina, nos processos com final par, desconsiderando-se os dígitos relativos ao 

ano, inclusive no contraditório da própria Vara; 

n) 14ª Defensoria Pública de Família, que atua junto à 6ª Vara de Família e Sucessões 

de Teresina, nos processos com final par, desconsiderando-se os dígitos relativos ao 

ano, inclusive no contraditório da própria Vara; 

o) 15ª Defensoria Pública de Família, que atua no acompanhamento do primeiro 

atendimento e na elaboração de petições iniciais relativas às ações de competência 

das Varas de Família e Sucessões de Teresina;  

p) 16ª Defensoria Pública de Família, que atua no acompanhamento do primeiro 

atendimento e na elaboração de petições iniciais relativas às ações de competência 

das Varas de Família e Sucessões de Teresina. 

 

II – A Coordenação Cível é integrada da seguinte forma: 

 

a) 1ª Defensoria Pública Cível, que atua no atendimento ao público, na elaboração de 

petições iniciais relativas às competências das Varas Cíveis, na defesa dos assistidos 

junto às 1ª, 4ª e 7ª Varas Cíveis de Teresina e no contraditório nas 2ª; 3ª e 6ª, 
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inclusive nas ações que têm por objeto relações de consumo, respeitadas as 

atribuições específicas de cada núcleo especializado fixadas em resolução; 

 

b) 2ª Defensoria Pública Cível, que atua no atendimento ao público, na elaboração de 

petições iniciais relativas às competências das Varas Cíveis, na defesa dos assistidos 

junto às 2ª, 5ª e 8ª Varas Cíveis de Teresina e no contraditório nas 1ª, 4ª Varas 

Cíveis de Teresina e Vara de Registros Públicos, inclusive nas ações que têm por 

objeto relações de consumo, respeitadas as atribuições específicas de cada núcleo 

especializado fixadas em resolução; 

c) 3ª Defensoria Pública Cível, que atua no atendimento ao público, na elaboração de 

petições iniciais relativas às competências das Varas Cíveis, na defesa dos assistidos 

junto às 3ª, 6ª Varas Cíveis de Teresina e Vara dos Registros Públicos e no 

contraditório nas 5ª, 7ª e 8ª, inclusive nas ações que têm por objeto relações de 

consumo, respeitadas as atribuições específicas de cada núcleo especializado 

fixadas em resolução; 

d) 4ª Defensoria Pública Cível, que atua na Curatela dos Ausentes nas Varas de 

Família, Cíveis e da Fazenda Pública de Teresina. 

 

a) 1ª  Defensoria Pública Cível, que atua no atendimento ao público, na elaboração de 

petições iniciais relativas às competências das Varas Cíveis, na defesa dos assistidos junto 

às 1ª, 4ª, 7ª e 10ª Varas Cíveis de Teresina e no contraditório nas 2ª, 3ª e 6ª, inclusive nas 

ações que tem por objeto relação de consumo, respeitadas as atribuições específicas de cada 

núcleo especializado fixadas em resolução; (Redação dada pela Resolução nº 32/2014, pub. 

no DOE nº 130, pág. 3/4, de 14/07/2014) 

b) 2ª  Defensoria Pública Cível, que atua no atendimento ao público, na elaboração de 

petições iniciais relativas às competências das Varas Cíveis, na defesa dos assistidos junto 

às 2ª, 5ª e 8ª Varas Cíveis de Teresina e no contraditório na 1ª, 4ª, 9ª e 10ª Varas Cíveis de 

Teresina e Vara dos Registros Públicos, inclusive nas ações que tem por objeto relação de 

consumo, respeitadas as atribuições específicas de cada núcleo especializado fixadas em 

resolução; (Redação dada pela Resolução nº 32/2014, pub. no DOE nº 130, pág. 3/4, de 

14/07/2014) 

c) 3ª  Defensoria Pública Cível, que atua no atendimento ao público, na elaboração de 

petições iniciais relativas às competências das Varas Cíveis, na defesa dos assistidos junto 

às 3ª, 6ª e 9ª Varas Cíveis de Teresina e Vara de Registros Públicos e no contraditório na 5ª, 

7ª e 8ª Varas Cíveis de Teresina, inclusive nas ações que tem por objeto relação de 

consumo, respeitadas as atribuições específicas de cada núcleo; (Redação dada pela 

Resolução nº 32/2014, pub. no DOE nº 130, pág. 3/4, de 14/07/2014) 
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d) 4ª Defensoria Pública Cível, que atua na Curatela dos Ausentes nas Varas de 

Família, Cíveis, Infância e Juventude e Varas da Fazenda Pública de Teresina. (Redação 

dada pela Resolução nº 32/2014, pub. no DOE nº 130, pág. 3/4, de 14/07/2014) 

 

a)  1ª Defensoria Pública Cível, que atua no atendimento ao público, na elaboração de 

petições iniciais relativas às competências das Varas Cíveis, na defesa dos assistidos junto 

às  4ª, 7ª e 10ª Varas Cíveis de Teresina e no contraditório e das 6ª e 9ª Varas Cíveis e 

Vara de Registros Públicos, inclusive nas ações que têm por objeto relações de consumo, 

respeitadas as atribuições específicas de cada núcleo especializado fixadas em resolução; 

(Redação dada pela Resolução nº 34/2014, pub. no DOE nº 170, pág. 5/6, de 08/09/2014) 

 

b)  2ª Defensoria Pública Cível, que atua no atendimento ao público, na elaboração de 

petições iniciais relativas às competências das Varas Cíveis, na defesa dos assistidos junto 

às 2ª, 5ª e 8ª Varas Cíveis de Teresina e no contraditório das 1ª e 3ª Varas Cíveis de 

Teresina, inclusive nas ações que têm por objeto relações de consumo, respeitadas as 

atribuições específicas de cada núcleo especializado fixadas em resolução; (Redação dada 

pela Resolução nº 34/2014, pub. no DOE nº 170, pág. 5/6, de 08/09/2014) 

 

c)  3ª Defensoria Pública Cível, que atua no atendimento ao público, na elaboração de 

petições iniciais relativas às competências das Varas Cíveis, na defesa dos assistidos junto 

às 6ª, 9ª Varas Cíveis e Vara de Registros Públicos de Teresina e no contraditório das 4ª, 

7ª e 10ª Varas Cíveis de Teresina, inclusive nas ações que têm por objeto relações de 

consumo, respeitadas as atribuições específicas de cada núcleo especializado fixadas em 

resolução; (Redação dada pela Resolução nº 34/2014, pub. no DOE nº 170, pág. 5/6, de 

08/09/2014) 

 

d)  4ª Defensoria Pública Cível, que atua no atendimento ao público, na elaboração de 

petições iniciais relativas às competências das Varas Cíveis, na defesa dos assistidos junto 

às 1ª e 3ª Varas Cíveis de Teresina e no contraditório das 2ª, 5ª e 8ª Varas Cíveis de 

Teresina, inclusive nas ações que têm por objeto relações de consumo, respeitadas as 

atribuições específicas de cada núcleo especializado fixadas em resolução. (Redação dada 

pela Resolução nº 34/2014, pub. no DOE nº 170, pág. 5/6, de 08/09/2014) 

 

a) 1ª Defensoria Pública Cível, que atua no atendimento ao público, na elaboração de 

petições iniciais relativas às competências das Varas Cíveis, na defesa dos assistidos junto 

às 4ª e 7ª Varas Cíveis de Teresina e no contraditório nas 6ª, 9ª Varas Cíveis de Teresina e 

Vara de Registros Públicos, inclusive nas ações que têm por objeto relações de consumo, 
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respeitadas as atribuições especificas de cada núcleo especializado, fixadas em resolução; 

(Redação dada pela Resolução nº 51/2015, pub. no DOE nº 177, pág. 20, de 18/09/2015) 

 

b) 2ª Defensoria Pública Cível, que atua no atendimento ao público, na elaboração de 

petições iniciais relativas às competências das Varas Cíveis, na defesa dos assistidos junto 

às 5ª e 8ª Varas Cíveis de Teresina e no contraditório nas 1ª e 3ª Varas Cíveis, inclusive 

nas ações que têm por objeto relações de consumo, respeitadas as atribuições especificas 

de cada núcleo especializado, fixadas em resolução; (Redação dada pela Resolução nº 

51/2015, pub. no DOE nº 177, pág. 20, de 18/09/2015) 

 

c) 3ª Defensoria Pública Cível, que atua no atendimento ao público, na elaboração de 

petições iniciais relativas às competências das Varas Cíveis, na defesa dos assistidos junto 

às 6ª e 9ª Varas Cíveis e no contraditório das 7ª e 10ª Varas Cíveis de Teresina, inclusive 

nas ações que têm por objeto relações de consumo, respeitadas as atribuições especificas 

de cada núcleo especializado, fixadas em resolução; (Redação dada pela Resolução nº 

51/2015, pub. no DOE nº 177, pág. 20, de 18/09/2015) 

 

d) 4ª Defensoria Pública Cível, que atua no atendimento ao público, na elaboração de 

petições iniciais relativas às competências das Varas Cíveis, na defesa dos assistidos junto 

às 1ª e 3ª Varas Cíveis de Teresina e no contraditório das 2ª e 5ª Varas Cíveis de Teresina, 

inclusive nas ações que têm por objeto relações de consumo, respeitadas as atribuições 

especificas de cada núcleo especializado, fixadas em resolução; (Redação dada pela 

Resolução nº 51/2015, pub. no DOE nº 177, pág. 20, de 18/09/2015) 

 

e)  5ª Defensoria Pública Cível, que atua no atendimento ao público, na elaboração de 

petições iniciais relativas às competências das Varas Cíveis, na defesa dos assistidos junto 

às 2ª e 10ª Varas Cíveis e Varas de Registros Públicos de Teresina e no contraditório das 4ª 

e 8ª Varas Cíveis de Teresina, inclusive nas ações que têm por objeto relações de consumo, 

respeitadas as atribuições especificas de cada núcleo especializado, fixadas em resolução; 

(Redação dada pela Resolução nº 51/2015, pub. no DOE nº 177, pág. 20, de 18/09/2015) 

 

 

a) 1ª Defensoria Pública Cível, que atua no atendimento ao público, na elaboração de 

petições iniciais relativas às competências das Varas Cíveis, na defesa dos assistidos 

junto às 4ª e 7ª Varas Cíveis de Teresina e no contraditório nas 3ª, 9ª Varas Cíveis 

de Teresina, inclusive nas ações que têm por objeto relações de consumo, 

respeitadas as atribuições especificas de cada núcleo especializado, fixadas em 

resolução; (Redação dada pela Resolução nº 80/2017, pub. no DOE nº 136, 

pág. 12, de 21/07/2017) 
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b) 2ª Defensoria Pública Cível, que atua no atendimento ao público, na elaboração de 

petições iniciais relativas às competências das Varas Cíveis, na defesa dos assistidos 

junto às 5ª e 8ª Varas Cíveis de Teresina e no contraditório nas 1ª e 10ª Varas Cíveis, 

inclusive nas ações que têm por objeto relações de consumo, respeitadas as 

atribuições especificas de cada núcleo especializado, fixadas em resolução; 
(Redação dada pela Resolução nº 80/2017, pub. no DOE nº 136, pág. 12, de 

21/07/2017) 
 

c) 3ª Defensoria Pública Cível, que atua no atendimento ao público, na elaboração de 

petições iniciais relativas às competências das Varas Cíveis, na defesa dos assistidos 

junto às 6ª e 9ª Varas Cíveis e no contraditório das 2ª e 4ª Varas Cíveis de Teresina e 

Vara de Registros Públicos, inclusive nas ações que têm por objeto relações de 

consumo, respeitadas as atribuições especificas de cada núcleo especializado, fixadas 

em resolução; (Redação dada pela Resolução nº 80/2017, pub. no DOE nº 136, 

pág. 12, de 21/07/2017) 
 

d) 4ª Defensoria Pública Cível, que atua no atendimento ao público, na elaboração de 

petições iniciais relativas às competências das Varas Cíveis, na defesa dos assistidos 

junto às 1ª e 3ª Varas Cíveis de Teresina e no contraditório das 5ª e 7ª Varas Cíveis 

de Teresina, inclusive nas ações que têm por objeto relações de consumo, respeitadas 

as atribuições especificas de cada núcleo especializado, fixadas em resolução; 
(Redação dada pela Resolução nº 80/2017, pub. no DOE nº 136, pág. 12, de 

21/07/2017) 
 

e) 5ª Defensoria Pública Cível, que atua no atendimento ao público, na elaboração de 

petições iniciais relativas às competências das Varas Cíveis, na defesa dos assistidos 

junto às 2ª e 10ª Varas Cíveis e Varas de Registros Públicos de Teresina e no 

contraditório das 6ª e 8ª Varas Cíveis de Teresina, inclusive nas ações que têm por 

objeto relações de consumo, respeitadas as atribuições especificas de cada núcleo 

especializado, fixadas em resolução. (Redação dada pela Resolução nº 80/2017, 

pub. no DOE nº 136, pág. 12, de 21/07/2017) 
 

Parágrafo único. A ordem de substituição natural das defensorias vinculadas à 

Coordenação Cível, de que trata o inciso II,  seguirá da escala constante no ANEXO I. 

(Incluído pela Resolução nº 80/2017, pub. no DOE nº 136, pág. 12, de 21/07/2017) 

 

 

 

III – A Coordenação da Fazenda Pública é integrada da seguinte forma: 

 

a) 1ª Defensoria Pública da Fazenda Pública, que atua no atendimento ao público, na 

elaboração de petição inicial e na defesa dos assistidos junto às 1ª e 3ª Varas da 
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Fazenda Pública e nos processos administrativos promovidos contra servidores do 

Estado do Piauí e Prefeitura Municipal de Teresina; 

b) 2ª Defensoria Pública da Fazenda Pública, que atua no atendimento ao público, na 

elaboração de petição inicial e na defesa dos assistidos junto à 2ª e 4ª Varas da 

Fazenda Pública de Teresina e nos processos administrativos promovidos contra 

servidores do Estado do Piauí e Prefeitura Municipal de Teresina; 

c) 3ª Defensoria Pública da Fazenda Pública, que atua no atendimento ao público, na 

elaboração de petição inicial e na defesa dos assistidos junto ao Juizado Especial da 

Fazenda Pública. 

 

IV – A Coordenação de Conciliação é integrada da seguinte forma: 

 

a) 1ª Defensoria Pública de Conciliação, que atua na conciliação extrajudicial e petição 

inicial de homologação; 

b) 2ª Defensoria Pública de Conciliação, que atua na conciliação extrajudicial e petição 

inicial de homologação; 

c) 3ª Defensoria Pública de Conciliação, que atua na conciliação extrajudicial e petição 

inicial de homologação. 

 

IV – a Coordenação do Núcleo de Solução Consensual de Conflitos e Cidadania - 0 é 

integrada da seguinte forma: (Redação dada pela Resolução nº 46/2015, pub. no DOE nº 

90, pág. 26, de 15/05/2015) 

 

a) 1ª Defensoria Pública de Solução Consensual de Conflitos e Cidadania, que 

atuará utilizando todos os instrumentos efetivos de pacificação social, solução e 

prevenção de litígios; (Redação dada pela Resolução nº 46/2015, pub. no DOE nº 

90, pág. 26, de 15/05/2015) 

b) 2ª Defensoria Pública de Solução Consensual de Conflitos e Cidadania, que 

atuará utilizando todos os instrumentos efetivos de pacificação social, solução e 

prevenção de litígios; (Redação dada pela Resolução nº 46/2015, pub. no DOE nº 

90, pág. 26, de 15/05/2015) 

c) 3ª Defensoria Pública de Solução Consensual de Conflitos e Cidadania, que 

atuará utilizando todos os instrumentos efetivos de pacificação social, solução e 

prevenção de litígios. (Redação dada pela Resolução nº 46/2015, pub. no DOE nº 

90, pág. 26, de 15/05/2015) 

 

 

Art. 5º. A Diretoria Criminal é composta por quatro Coordenações de acordo com os 

seguintes cargos e atribuições: 

 

Art. 5º A Diretoria Criminal é composta por três Coordenações de acordo com os seguintes 

cargos e atribuições: (Redação dada pela Resolução nº 90/2018, pub. no DOE nº 21, pág. 

34, de 30/01/2018) 
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I – A Coordenação Criminal é composta da seguinte forma:  

 

a) 1ª Defensoria Pública Criminal, que atua na defesa dos assistidos junto à 1ª Vara 

Criminal de Teresina; 

b) 3ª Defensoria Pública Criminal, que atua na defesa dos assistidos junto à 3ª Vara da 

Criminal de Teresina; 

c) 4ª Defensoria Pública Criminal, que atua na defesa dos assistidos junto à 4ª Vara 

Criminal de Teresina; 

d) 5ª Defensoria Pública Criminal, que atua na defesa dos assistidos junto à 5ª Vara 

Criminal de Teresina; 

e) 6ª Defensoria Pública Criminal, que atua na defesa dos assistidos junto à 6ª Vara 

Criminal de Teresina; 

f) 7ª Defensoria Pública Criminal, que atua na defesa dos assistidos junto à 7ª Vara 

Criminal de Teresina;  

 

f) 8ª Defensoria Pública Criminal, que atua na defesa dos assistidos junto à 8ª Vara 

Criminal de Teresina; (Redação dada pela Resolução nº 107/2018, pub. no DOE nº 

192, pág. 10 e 11, de 11/10/2018) 

 

g) 8ª Defensoria Pública Criminal, que atua na defesa dos assistidos junto à 8ª Vara 

Criminal de Teresina; 

h) 9ª Defensoria Pública Criminal, que atua na defesa dos assistidos junto à 9ª Vara 

Criminal de Teresina. 

 

i) 10ª Defensoria Pública Criminal, que atua na defesa dos assistidos junto à 10ª Vara 

Criminal de Teresina e junto ao Juízo Auxiliar da 7ª Vara Criminal, enquanto existir 

esse último ou por outra razão a ser avaliada pelo CSDPE . (incluída pela Resolução 

nº 107/2018, pub. no DOE nº 192, pág. 10 e 11, de 11/10/2018) 

 

 

 

II – A Coordenação do Tribunal do Júri é composta da seguinte forma: 

 

a) 1ª Defensoria Pública do Tribunal do Júri, que atua na defesa dos assistidos junto às 

Varas do Tribunal do Júri da Capital; 

b) 2ª Defensoria Pública do Tribunal do Júri que atua na defesa dos assistidos junto às 

Varas do Tribunal do Júri da Capital; 

c) 3ª Defensoria Pública do Tribunal do Júri, que atua na defesa dos assistidos junto às 

Varas do Tribunal do Júri da Capital. 

 

III – A Coordenação de Execução Penal é composta da seguinte forma: 
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a) 1ª Defensoria Pública da Execução Penal, que presta assistência judicial e 

extrajudicial aos apenados recolhidos nos estabelecimentos prisionais da Capital e 

região metropolitana, bem como junto à 2ª Vara Criminal de Teresina; 

 

b) 2ª Defensoria Pública da Execução Penal, que presta assistência judicial e 

extrajudicial aos apenados recolhidos nos estabelecimentos prisionais da Capital e 

região metropolitana, bem como junto à 2ª Vara Criminal de Teresina. 

 

c) 3ª Defensoria Pública da Execução Penal, que presta assistência judicial e 

extrajudicial aos apenados recolhidos nos estabelecimentos prisionais da Capital e 

região metropolitana, bem como junto à 2ª Vara Criminal de Teresina.  

(Redação dada pela Resolução nº 48/2015, pub. no DOE nº 127, pág. 04, de 09/07/2015) 

 

d) 4ª Defensoria Pública da Execução Penal, que presta assistência judicial e 

extrajudicial aos apenados recolhidos nos estabelecimentos prisionais da Capital e 

região metropolitana, bem como junto à 2ª Vara Criminal de Teresina. 

(Redação dada pela Resolução nº 48/2015, pub. no DOE nº 127, pág. 04, de 09/07/2015) 

 

 

 

III – A Coordenação do Sistema Prisional é composta da seguinte forma: (Redação dada 

pela Resolução nº 90/2018, pub. no DOE nº 21, pág. 34, de 30/01/2018) 

a) 1ª Defensoria Pública do Sistema Prisional, que realiza atendimentos aos presos 

recolhidos em estabelecimentos prisionais da capital e região metropolitana, 

prestando-lhes assistência judicial e extrajudicial, fazendo audiência de custódia e 

acompanhando inquéritos policiais junto à Central de Inquéritos de Teresina; 

 

b) 2ª Defensoria Pública do Sistema Prisional, que realiza atendimentos aos presos 

recolhidos em estabelecimentos prisionais da capital e região metropolitana, 

prestando-lhes assistência judicial e extrajudicial, fazendo audiências e 

acompanhando processos junto à 2ª Vara Criminal de Teresina; 

 

c) 3ª Defensoria Pública do Sistema Prisional, que realiza atendimentos aos presos 

recolhidos em estabelecimentos prisionais da capital e região metropolitana, 

prestando-lhes assistência judicial e extrajudicial, fazendo audiência de custódia e 

acompanhando inquéritos policiais junto à Central de Inquéritos de Teresina; 

 



93  

d) 4ª Defensoria Pública do Sistema Prisional, que realiza atendimentos aos presos 

recolhidos em estabelecimentos prisionais da capital e região metropolitana, 

prestando-lhes assistência judicial e extrajudicial, fazendo audiências e 

acompanhando processos junto à 2ª Vara Criminal de Teresina; 

 

e) 5ª Defensoria Pública do Sistema Prisional, que realiza atendimentos aos presos 

recolhidos em estabelecimentos prisionais da capital e região metropolitana, 

prestando-lhes assistência judicial e extrajudicial, fazendo audiência de custódia e 

acompanhando inquéritos policiais junto à Central de Inquéritos de Teresina; 

 

f) 6ª Defensoria Pública do Sistema Prisional, que realiza atendimentos aos presos 

recolhidos em estabelecimentos prisionais da capital e região metropolitana, 

prestando-lhes assistência judicial e extrajudicial, fazendo audiências e 

acompanhando processos junto à 2ª Vara Criminal de Teresina; 

g) 7ª Defensoria Pública do Sistema Prisional, que realiza atendimentos aos presos 

recolhidos em estabelecimentos prisionais da capital e região metropolitana, 

prestando-lhes assistência judicial e extrajudicial, fazendo audiência de custódia e 

acompanhando inquéritos policiais junto à Central de Inquéritos de Teresina; 

 

h) 8ª Defensoria Pública do Sistema Prisional, que realiza atendimentos aos presos 

recolhidos em estabelecimentos prisionais da capital e região metropolitana, 

prestando-lhes assistência judicial e extrajudicial, fazendo audiências e 

acompanhando processos junto à 2ª Vara Criminal de Teresina; 

 

 

 

IV – A Coordenação de Atendimento ao Preso Provisório é composta da seguinte forma: 

(REVOGADO pela Resolução nº 90/2018, pub. no DOE nº 21, pág. 34, de 30/01/2018) 

 

 

a) 1ª Defensoria Pública de Atendimento ao Preso Provisório, que realiza atendimento 

aos presos provisórios, recolhidos nas delegacias de polícia da Capital e nos 

estabelecimentos prisionais da capital e região metropolitana, prestando-lhes 

assistência judicial e extrajudicial; 

 

b) 2ª Defensoria Pública de Atendimento ao Preso Provisório, que realiza atendimento 

aos presos provisórios, recolhidos nas delegacias de polícia da Capital e nos 

estabelecimentos prisionais da capital e região metropolitana, prestando-lhes 

assistência judicial e extrajudicial; 
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c) 3ª Defensoria Pública de Atendimento ao Preso Provisório, que realiza atendimento 

aos presos provisórios, recolhidos nas delegacias de polícia da Capital e nos 

estabelecimentos prisionais da capital e região metropolitana, prestando-lhes 

assistência judicial e extrajudicial.  

 

d) 4ª Defensoria Pública de Atendimento ao Preso Provisório, que realiza atendimento 

aos presos provisórios, recolhidos nas delegacias de polícia da Capital e nos 

estabelecimentos prisionais da capital e região metropolitana, prestando-lhes 

assistência judicial e extrajudicial.  

 

 

§ 1º Em caso de necessidade de atuação de mais de um Defensor Público junto a uma das 

ações que tramitam nas varas criminais respectivas, a designação do Defensor Público 

ficará a cargo de regulamentação da Defensoria Pública Geral, através de portaria. 

 

§ 2º A distribuição de processos nas Defensorias Públicas do Tribunal do Júri será realizada 

pela Defensoria Pública Geral, segundo critérios isonômicos e objetivos de divisão, através 

de portaria. 

 

§ 3º A distribuição de atuação nas Defensorias Públicas de Execução Penal será realizada 

pela Defensoria Pública Geral, segundo critérios isonômicos e objetivos de divisão, através 

de portaria. 

 

§ 4º A distribuição de atuação nas Defensorias Públicas de Atendimento ao Preso 

Provisório será realizada pela Defensoria Pública Geral, segundo critérios isonômicos e 

objetivos de divisão, através de portaria. 

 

§ 5º Ficam incluídas nas atribuições da 1ª, 3ª, 5ª e 7ª Defensorias Públicas do Sistema 

Prisional, conforme sua distribuição natural, o peticionamento em favor de indiciados 

soltos, antes do recebimento da denúncia. (Acrescido pela Res. nº 102/2018, pub. no DOE 

nº120, p. 14, em 28/06/2018) 

 

§ 6º No caso de peticionamento em favor de terceira pessoa diversa do indiciado, antes do 

recebimento da denúncia, este será realizado por um dos Defensores da 1ª, 3ª, 5ª e 7ª 

Defensorias Públicas do Sistema Prisional, com exceção do Defensor que atua em favor do 

indiciado, por meio de rodízio coordenado pela Coordenação do Sistema Prisional da 

Capital, mediante compensação. (Acrescido pela Res. nº 102/2018, pub. no DOE nº120, p. 

14, em 28/06/2018) 
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 Art. 6º. A Diretoria dos Núcleos Especializados é composta por nove Coordenações 

integradas por Núcleos Especializados de acordo com os seguintes cargos e atribuições: 

 

I – A Coordenação do Núcleo Especializado da Infância e da Juventude é integrada da 

seguinte forma: 

 

a) 1ª Defensoria Pública da Infância e da Juventude, que atua na defesa judicial e 

extrajudicial dos assistidos junto à 1ª Vara da Infância e da Juventude inclusive no 

contraditório e curatela de ausentes da própria vara, bem como na assistência e 

acompanhamento de crianças e adolescentes vítimas de crime e violência sexual; 

b) 2ª Defensoria Pública da Infância e da Juventude, que atua na defesa judicial e 

extrajudicial dos assistidos junto à 1ª Vara da Infância e da Juventude inclusive no 

contraditório e curatela de ausentes da própria vara, bem como na assistência e 

acompanhamento de crianças e adolescentes vítimas de crime e violência sexual; 

c) 3ª Defensoria Pública da Infância e da Juventude, que atua na defesa judicial e 

extrajudicial dos assistidos junto à 2ª Vara da Infância e da Juventude inclusive no 

contraditório da própria vara; 

d) 4ª Defensoria Pública da Infância e da Juventude, que atua na defesa judicial e 

extrajudicial dos assistidos junto à 2ª Vara da Infância e da Juventude inclusive no 

contraditório da própria vara. 

 

I – A Coordenação do Núcleo Especializado da Infância e da Juventude é integrada da 

seguinte forma: (Redação dada pela Resolução nº 49/2015, pub. no DOE nº 162, pág. 13, 

de 27/08/2015) 

 

a) 1ª Defensoria Pública da Infância e da Juventude, que atua junto à 1ª Vara da 

Infância da Capital, de caráter permanente, tem como missão primordial prestar 

suporte e auxílio no desempenho da atividade funcional dos membros da instituição 

sempre que a demanda apresentada referir-se, direta ou indiretamente, a direitos 

específicos ou gerais de crianças e adolescentes, segundo definições do art. 2º  da 

Lei 8069/90, dentre outras atribuições previstas em resolução própria; 

(Redação dada pela Resolução nº 49/2015, pub. no DOE nº 162, pág. 13, de 27/08/2015) 

 

b) 2ª Defensoria Pública da Infância e da Juventude, que atua junto à 1ª Vara da 

Infância da Capital, de caráter permanente, tem como missão primordial prestar 

suporte e auxílio no desempenho da atividade funcional dos membros da instituição 

sempre que a demanda apresentada referir-se, direta ou indiretamente, a direitos 

específicos ou gerais de crianças e adolescentes, segundo definições do art. 2º  da 

Lei 8069/90, dentre outras atribuições previstas em resolução própria; 

(Redação dada pela Resolução nº 49/2015, pub. no DOE nº 162, pág. 13, de 27/08/2015) 

 

c) 3ª Defensoria Pública da Infância e da Juventude, que atua junto à 2ª Vara da 

Infância da Capital, de caráter permanente, tem como missão primordial prestar 

suporte e auxílio no desempenho da atividade funcional dos membros da instituição 
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sempre que a demanda apresentada referir-se, direta ou indiretamente, a direitos 

específicos ou gerais de crianças e adolescentes segundo definições do art. 2º c/c art. 

171 e seguintes  da Lei 8069/90, dentre outras atribuições previstas em resolução 

própria; 

(Redação dada pela Resolução nº 49/2015, pub. no DOE nº 162, pág. 13, de 27/08/2015) 

 

d) 4ª Defensoria Pública da Infância e da Juventude, que atua junto à 2ª Vara da 

Infância da Capital, de caráter permanente, tem como missão primordial prestar 

suporte e auxílio no desempenho da atividade funcional dos membros da instituição 

sempre que a demanda apresentada referir-se, direta ou indiretamente, a direitos 

específicos ou gerais de crianças e adolescentes segundo definições do art. 2º c/c art. 

171 e seguintes  da Lei 8069/90, dentre outras atribuições previstas em resolução 

própria; 

(Redação dada pela Resolução nº 49/2015, pub. no DOE nº 162, pág. 13, de 27/08/2015) 

 

II – A Coordenação da Defesa da Mulher em Situação de Violência é integrada da seguinte 

forma: 

 

a) 1ª Defensoria Pública da Mulher, com a atuação na defesa dos direitos da mulher, 

nos feitos de natureza cível e criminal, a serem ajuizados ou em trâmite nos 

respectivos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, assim como 

nas ações cíveis, da área de família, decorrentes dessa violência; 

b) 2ª Defensoria Pública da Mulher, com a atuação na defesa dos direitos da mulher, 

nos feitos de natureza cível e criminal, a serem ajuizados ou em trâmite nos 

respectivos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, assim como 

nas ações cíveis, da área de família, decorrentes dessa violência; 

c) 3ª Defensoria Pública da Mulher, com a atuação na defesa dos direitos da mulher, 

nos feitos de natureza cível e criminal, a serem ajuizados ou em trâmite nos 

respectivos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, assim como 

nas ações cíveis, da área de família, decorrentes dessa violência; 

d) 4ª Defensoria Pública da Mulher, com a atuação na defesa dos direitos da mulher, 

nos feitos de natureza cível e criminal, a serem ajuizados ou em trâmite nos 

respectivos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, assim como 

nas ações cíveis, da área de família, decorrentes dessa violência; 

e) 5ª Defensoria Pública da Mulher, com a atuação na defesa dos direitos da mulher, 

nos feitos de natureza cível e criminal, a serem ajuizados ou em trâmite nos 

respectivos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, assim como 

nas ações cíveis, da área de família, decorrentes dessa violência. 

 

II – A Coordenação da Defesa da Mulher, em Situação de Violência é integrada da seguinte 

forma: (Redação dada pela Resolução nº 49/2015, pub. no DOE nº 162, pág. 13, de 

27/08/2015) 
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a) 1ª Defensoria Pública da Mulher, com a atuação na defesa dos direitos da mulher, 

inclusive quando se tratar de assistência à idosa ou menor de idade, nos feitos de 

natureza cíveis e criminais, a serem ajuizados ou em trâmite nos respectivos 

juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, assim como a 

proposição e respostas, quando a mulher vítima de violência for ré, das ações cíveis, 

decorrentes dessa violência, dentre outras atribuições previstas em resolução 

própria; 

(Redação dada pela Resolução nº 49/2015, pub. no DOE nº 162, pág. 13, de 27/08/2015) 

 

b) 2ª Defensoria Pública da Mulher, com a atuação na defesa dos direitos da mulher, 

inclusive quando se tratar de assistência à idosa ou menor de idade, nos feitos de 

natureza cíveis e criminais, a serem ajuizados ou em trâmite nos respectivos 

juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, assim como a 

proposição e respostas, quando a mulher vítima de violência for ré, das ações cíveis, 

decorrentes dessa violência, dentre outras atribuições previstas em resolução 

própria; 

(Redação dada pela Resolução nº 49/2015, pub. no DOE nº 162, pág. 13, de 27/08/2015) 

 

c) 3ª Defensoria Pública da Mulher, com a atuação na defesa dos direitos da mulher, 

inclusive quando se tratar de assistência à idosa ou menor de idade, nos feitos de 

natureza cíveis e criminais, a serem ajuizados ou em trâmite nos respectivos 

juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, assim como a 

proposição e respostas, quando a mulher vítima de violência for ré, das ações cíveis, 

decorrentes dessa violência, dentre outras atribuições previstas em resolução 

própria; 

(Redação dada pela Resolução nº 49/2015, pub. no DOE nº 162, pág. 13, de 27/08/2015) 

 

d) 4ª Defensoria Pública da Mulher, com a atuação na defesa dos direitos da mulher, 

inclusive quando se tratar de assistência à idosa ou menor de idade, nos feitos de 

natureza cíveis e criminais, a serem ajuizados ou em trâmite nos respectivos 

juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, assim como a 

proposição e respostas, quando a mulher vítima de violência for ré, das ações cíveis, 

decorrentes dessa violência, dentre outras atribuições previstas em resolução 

própria; 

(Redação dada pela Resolução nº 49/2015, pub. no DOE nº 162, pág. 13, de 27/08/2015) 

 

e) 5ª Defensoria Pública da Mulher, com a atuação na defesa dos direitos da mulher, 

inclusive quando se tratar de assistência à idosa ou menor de idade, nos feitos de 

natureza cíveis e criminais, a serem ajuizados ou em trâmite nos respectivos 

juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, assim como a 

proposição e respostas, quando a mulher vítima de violência for ré, das ações cíveis, 

decorrentes dessa violência, dentre outras atribuições previstas em resolução 

própria; 

(Redação dada pela Resolução nº 49/2015, pub. no DOE nº 162, pág. 13, de 27/08/2015) 
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III – A Coordenação do Núcleo Especializado da Defesa dos Direitos do Consumidor é 

integrada da seguinte forma: 

 

a) 1ª Defensoria Pública do Consumidor, que atua no atendimento inicial, 

conciliação extrajudicial e elaboração de petições iniciais nas ações individuais e 

coletivas relativas às relações de consumo, bem como na defesa administrativa 

junto às concessionárias e permissionárias de serviço público, excetuadas as 

demandas cuja atribuição seja do Núcleo Especializado da Saúde e do Idoso; 

b) 2ª Defensoria Pública do Consumidor, que atua no atendimento inicial, 

conciliação extrajudicial e elaboração de petições iniciais nas ações individuais e 

coletivas relativas às relações de consumo, bem como na defesa administrativa 

junto às concessionárias e permissionárias de serviço público, excetuadas as 

demandas cuja atribuição seja do Núcleo Especializado da Saúde e do Idoso.  

 

III – A Coordenação do Núcleo Especializado da Defesa dos Direitos do Consumidor é 

integrada da seguinte forma: (Redação dada pela Resolução nº 06/2013, pub. no DOE nº 

59, pág. 20, de 11/01/2013) 

 

a) 1ª Defensoria Pública do Consumidor, que atua no atendimento inicial, 

conciliação extrajudicial e elaboração de petições iniciais nas ações 

individuais e coletivas relativas às relações de consumo, bem como na defesa 

administrativa junto às concessionárias e permissionárias de serviço público, 

excetuadas as demandas cuja atribuição seja do Núcleo Especializado da 

Saúde e do Idoso; (Redação dada pela Resolução nº 06/2013, pub. no DOE nº 

59, pág. 20, de 11/01/2013) 

 

b) 2ª Defensoria Pública do Consumidor, que atua no atendimento inicial, 

conciliação extrajudicial e elaboração de petições iniciais nas ações 

individuais e coletivas relativas às relações de consumo, bem como na defesa 

administrativa junto às concessionárias e permissionárias de serviço público, 

excetuadas as demandas cuja atribuição seja do Núcleo Especializado da 

Saúde e do Idoso; (Redação dada pela Resolução nº 06/2013, pub. no DOE nº 

59, pág. 20, de 11/01/2013) 

 

c) 3ª Defensoria Pública do Consumidor, que atua no atendimento inicial, 

conciliação extrajudicial e elaboração de petições iniciais nas ações 

individuais e coletivas relativas às relações de consumo, bem como na defesa 

administrativa junto às concessionárias e permissionárias de serviço público, 

excetuadas as demandas cuja atribuição seja do Núcleo Especializado da 

Saúde e do Idoso; (Incluído pela Resolução nº 06/2013, pub. no DOE nº 59, 

pág. 20, de 11/01/2013) 

 

d) 4ª Defensoria Pública do Consumidor, que atua no atendimento inicial, conciliação 

extrajudicial e elaboração de petições iniciais nas ações individuais e coletivas relativas às 
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relações de consumo, bem como na defesa administrativa junto às concessionárias e 

permissionárias de serviço público, excetuadas as demandas cuja atribuição seja do Núcleo 

Especializado da Saúde e do Idoso; (Incluído pela Resolução nº 06/2013, pub. no DOE nº 

59, pág. 20, de 11/01/2013) 

 

 

III – A coordenação do Núcleo Especializado de Defesa dos Direitos do Consumidor é 

integrado da seguinte forma: (Redação dada pela Resolução nº 49/2015, pub. no DOE nº 

162, pág. 13, de 27/08/2015) 

 

a) 1ª Defensoria Pública do Consumidor, que atua no atendimento inicial, conciliação 

extrajudicial, elaboração de petições iniciais nas ações individuais e coletivas 

relativas às relações de consumo e acompanhamento das ações coletivas relativas às 

relações de consumo, bem como a defesa administrativa junto às concessionárias e 

permissionárias de serviço público, excetuadas as demandas cuja atribuição seja do 

Núcleo Especializado da Saúde, dentre outras atribuições previstas em resolução 

específica; 

(Redação dada pela Resolução nº 49/2015, pub. no DOE nº 162, pág. 13, de 27/08/2015) 

 

b) 2ª Defensoria Pública do Consumidor, que atua no atendimento inicial, conciliação 

extrajudicial, elaboração de petições iniciais nas ações individuais e coletivas 

relativas às relações de consumo e acompanhamento das ações coletivas relativas às 

relações de consumo, bem como a defesa administrativa junto às concessionárias e 

permissionárias de serviço público, excetuadas as demandas cuja atribuição seja do 

Núcleo Especializado da Saúde, dentre outras atribuições previstas em resolução 

específica; 

(Redação dada pela Resolução nº 49/2015, pub. no DOE nº 162, pág. 13, de 27/08/2015) 

 

c) 3ª Defensoria Pública do Consumidor, que atua no atendimento inicial, conciliação 

extrajudicial, elaboração de petições iniciais nas ações individuais e coletivas 

relativas às relações de consumo e acompanhamento das ações coletivas relativas às 

relações de consumo, bem como a defesa administrativa junto às concessionárias e 

permissionárias de serviço público, excetuadas as demandas cuja atribuição seja do 

Núcleo Especializado da Saúde, dentre outras atribuições previstas em resolução 

específica; 

(Redação dada pela Resolução nº 49/2015, pub. no DOE nº 162, pág. 13, de 27/08/2015) 

 

d) 4ª Defensoria Pública do Consumidor, que atua no atendimento inicial, conciliação 

extrajudicial, elaboração de petições iniciais nas ações individuais e coletivas 

relativas às relações de consumo e acompanhamento das ações coletivas relativas às 

relações de consumo, bem como a defesa administrativa junto às concessionárias e 

permissionárias de serviço público, excetuadas as demandas cuja atribuição seja do 
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Núcleo Especializado da Saúde, dentre outras atribuições previstas em resolução 

específica; 

(Redação dada pela Resolução nº 49/2015, pub. no DOE nº 162, pág. 13, de 27/08/2015) 

 

 

IV -  A coordenação do Núcleo Especializado de Defesa dos Direitos Humanos e Tutelas 

Coletivas é integrada da seguinte forma: 

 

a) 1ª Defensoria Pública dos Direitos Humanos e Tutelas Coletivas com atuação em 

todas as esferas judiciais e extrajudiciais, relacionadas, direta ou indiretamente, à violação 

das normas asseguradoras dos Direitos Humanos, consagrados na Constituição Federal, nas 

leis, tratados e convenções internacionais ratificadas pelo Brasil; 

 

b) 2ª Defensoria Pública dos Direitos Humanos e Tutelas Coletivas com atuação em todas 

as esferas judiciais e extrajudiciais, relacionadas, direta ou indiretamente, à violação das 

normas asseguradoras dos Direitos Humanos, consagrados na Constituição Federal, nas 

leis, tratados e convenções internacionais ratificadas pelo Brasil; 

 

e) 3ª Defensoria Pública dos Direitos Humanos e Tutelas Coletivas com atuação em 

todas as esferas judiciais e extrajudiciais, relacionadas, direta ou indiretamente, à 

violação das normas asseguradoras dos Direitos Humanos, consagrados na Constituição 

Federal, nas leis, tratados e convenções internacionais ratificadas pelo Brasil; 

 

f) 4ª Defensoria Pública dos Direitos Humanos e Tutelas Coletivas com atuação em 

todas as esferas judiciais e extrajudiciais relacionadas, direta ou indiretamente, à 

violação das normas asseguradoras dos Direitos Humanos, consagrados na Constituição 

Federal, nas leis, tratados e convenções internacionais ratificadas pelo Brasil; 

 

g) 5ª Defensoria Pública dos Direitos Humanos e Tutelas Coletivas com atuação em 

todas as esferas judiciais e extrajudiciais, relacionadas, direta ou indiretamente, à 

violação das normas asseguradoras dos Direitos Humanos, consagrados na Constituição 

Federal, nas leis, tratados e convenções internacionais ratificadas pelo Brasil. 

 

IV -  A coordenação do Núcleo Especializado de Defesa dos Direitos Humanos e Tutelas 

Coletivas é integrada da seguinte forma: (Redação dada pela Resolução nº 49/2015, pub. no 

DOE nº 162, pág. 13, de 27/08/2015) 

 

a) 1ª Defensoria Pública dos Direitos Humanos e Tutelas Coletivas com atuação em 

todas as esferas judiciais e extrajudiciais, relacionadas, direta ou indiretamente, à violação 

das normas asseguradoras dos Direitos Humanos, consagrados na Constituição Federal, nas 

leis, tratados e convenções internacionais ratificadas pelo Brasil, dentre outras atribuições 

previstas em resolução específica; (Redação dada pela Resolução nº 49/2015, pub. no DOE 

nº 162, pág. 13, de 27/08/2015) 
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b) 2ª Defensoria Pública dos Direitos Humanos e Tutelas Coletivas com atuação em todas 

as esferas judiciais e extrajudiciais, relacionadas, direta ou indiretamente, à violação das 

normas asseguradoras dos Direitos Humanos, consagrados na Constituição Federal, nas 

leis, tratados e convenções internacionais ratificadas pelo Brasil, dentre outras atribuições 

previstas em resolução específica; (Redação dada pela Resolução nº 49/2015, pub. no DOE 

nº 162, pág. 13, de 27/08/2015) 

 

 

c) 3ª Defensoria Pública dos Direitos Humanos e Tutelas Coletivas com atuação em todas 

as esferas judiciais e extrajudiciais, relacionadas, direta ou indiretamente, à violação das 

normas asseguradoras dos Direitos Humanos, consagrados na Constituição Federal, nas 

leis, tratados e convenções internacionais ratificadas pelo Brasil, dentre outras atribuições 

previstas em resolução específica; (Redação dada pela Resolução nº 49/2015, pub. no DOE 

nº 162, pág. 13, de 27/08/2015) 

 

d) 4ª Defensoria Pública dos Direitos Humanos e Tutelas Coletivas com atuação em todas 

as esferas judiciais e extrajudiciais, relacionadas, direta ou indiretamente, à violação das 

normas asseguradoras dos Direitos Humanos, consagrados na Constituição Federal, nas 

leis, tratados e convenções internacionais ratificadas pelo Brasil, dentre outras atribuições 

previstas em resolução específica; (Redação dada pela Resolução nº 49/2015, pub. no DOE 

nº 162, pág. 13, de 27/08/2015) 

 

e) 5ª Defensoria Pública dos Direitos Humanos e Tutelas Coletivas com atuação em todas 

as esferas judiciais e extrajudiciais, relacionadas, direta ou indiretamente, à violação das 

normas asseguradoras dos Direitos Humanos, consagrados na Constituição Federal, nas 

leis, tratados e convenções internacionais ratificadas pelo Brasil, dentre outras atribuições 

previstas em resolução específica. (Redação dada pela Resolução nº 49/2015, pub. no DOE 

nº 162, pág. 13, de 27/08/2015) 

 

V – A coordenação do Núcleo Especializado de Defesa e Proteção ao Idoso e Defesa da 

Pessoa com Deficiência é integrada da seguinte forma: 

a) 1ª Defensoria Pública do Idoso, que atua no atendimento inicial, conciliação 

extrajudicial e elaboração de petições iniciais nas ações individuais e coletivas nos 

feitos de natureza cível a serem ajuizados ou em trâmite, e na defesa do idoso vítima 

de violência, com atuação em primeira instância, no âmbito judicial e extrajudicial 

relacionadas às atribuições do núcleo fixadas em resolução específica, excetuadas as 

demandas cuja atribuição seja do Núcleo Especializado de Defesa da Mulher e 

Direitos Humanos. A atuação na Defesa da Pessoa com Deficiência ocorrerá nas 

hipóteses de restrição de seus direitos em razão da deficiência; 
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b) 2ª Defensoria Pública do Idoso, que atua no atendimento inicial, conciliação 

extrajudicial e elaboração de petições iniciais nas ações individuais e coletivas nos 

feitos de natureza cível a serem ajuizados ou em trâmite, e na defesa do idoso vítima 

de violência, com atuação em primeira instância, no âmbito judicial e extrajudicial 

relacionadas às atribuições do núcleo fixadas em resolução específica, excetuadas as 

demandas cuja atribuição seja do Núcleo Especializado de Defesa da Mulher e 

Direitos Humanos. A atuação na Defesa da Pessoa com Deficiência ocorrerá nas 

hipóteses de restrição de seus direitos em razão da deficiência; 

c) 3ª Defensoria Pública do Idoso, que atua no atendimento inicial, conciliação 

extrajudicial e elaboração de petições iniciais nas ações individuais e coletivas nos 

feitos de natureza cível a serem ajuizados ou em trâmite, e na defesa do idoso vítima 

de violência, com atuação em primeira instância, no âmbito judicial e extrajudicial 

relacionadas às atribuições do núcleo fixadas em resolução específica, excetuadas as 

demandas cuja atribuição seja do Núcleo Especializado de Defesa da Mulher e 

Direitos Humanos. A atuação na Defesa da Pessoa com Deficiência ocorrerá nas 

hipóteses de restrição de seus direitos em razão da deficiência;  

d) 4ª Defensoria Pública do Idoso, que atua no atendimento inicial, conciliação 

extrajudicial e elaboração de petições iniciais nas ações individuais e coletivas nos 

feitos de natureza cível a serem ajuizados ou em trâmite, e na defesa do idoso vítima 

de violência, com atuação em primeira instância, no âmbito judicial e extrajudicial 

relacionadas às atribuições do núcleo fixadas em resolução específica, excetuadas as 

demandas cuja atribuição seja do Núcleo Especializado de Defesa da Mulher e 

Direitos Humanos. A atuação na Defesa da Pessoa com Deficiência ocorrerá nas 

hipóteses de restrição de seus direitos em razão da deficiência 

V – A coordenação do Núcleo Especializado de Defesa e Proteção ao Idoso e Defesa da 

Pessoa com Deficiência é integrada da seguinte forma: (Redação dada pela Resolução nº 

49/2015, pub. no DOE nº 162, pág. 13, de 27/08/2015) 

 

a) 1ª Defensoria Pública do Idoso, que atua no atendimento inicial, conciliação 

extrajudicial, elaboração, ajuizamento e acompanhamento de ações individuais e 

coletivas nos feitos de natureza cível onde figure como parte a pessoa idosa, 

excetuadas as demandas cuja atribuição seja dos Núcleos Especializados da Mulher 

em Situação de Violência Doméstica e Familiar, dos Direitos Humanos, da Infância 

e da Juventude e da Saúde; acompanha as ações judiciais ajuizadas pelo Núcleo 

Especializado de Defesa do Consumidor, seja no Juizado Especial Cível ou Vara 

Cível, cujas demandas figurem como parte a pessoa idosa; atua na defesa do idoso 

vítima de violência nas ações criminais perante os Juizados Especiais Criminais da 

capital, desde que se trate de infração de ação penal privada; e atuar na defesa da 

pessoa com deficiência cujos direitos sejam ameaçados ou violados em razão da 

deficiência, dentre outras atribuições previstas em resolução específica; (Redação 

dada pela Resolução nº 49/2015, pub. no DOE nº 162, pág. 13, de 27/08/2015) 
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b) 2ª Defensoria Pública do Idoso, que atua no atendimento inicial, conciliação 

extrajudicial, elaboração, ajuizamento e acompanhamento de ações individuais e 

coletivas nos feitos de natureza cível onde figure como parte a pessoa idosa, 

excetuadas as demandas cuja atribuição seja dos Núcleos Especializados da Mulher 

em Situação de Violência Doméstica e Familiar, dos Direitos Humanos, da Infância 

e da Juventude e da Saúde; acompanha as ações judiciais ajuizadas pelo Núcleo 

Especializado de Defesa do Consumidor, seja no Juizado Especial Cível ou Vara 

Cível, cujas demandas figurem como parte a pessoa idosa; atua na defesa do idoso 

vítima de violência nas ações criminais perante os Juizados Especiais Criminais da 

capital, desde que se trate de infração de ação penal privada; e atuar na defesa da 

pessoa com deficiência cujos direitos sejam ameaçados ou violados em razão da 

deficiência, dentre outras atribuições previstas em resolução específica; (Redação 

dada pela Resolução nº 49/2015, pub. no DOE nº 162, pág. 13, de 27/08/2015) 

 

c) 3ª Defensoria Pública do Idoso, que atua no atendimento inicial, conciliação 

extrajudicial, elaboração, ajuizamento e acompanhamento de ações individuais e 

coletivas nos feitos de natureza cível onde figure como parte a pessoa idosa, 

excetuadas as demandas cuja atribuição seja dos Núcleos Especializados da Mulher 

em Situação de Violência Doméstica e Familiar, dos Direitos Humanos, da Infância 

e da Juventude e da Saúde; acompanha as ações judiciais ajuizadas pelo Núcleo 

Especializado de Defesa do Consumidor, seja no Juizado Especial Cível ou Vara 

Cível, cujas demandas figurem como parte a pessoa idosa; atua na defesa do idoso 

vítima de violência nas ações criminais perante os Juizados Especiais Criminais da 

capital, desde que se trate de infração de ação penal privada; e atuar na defesa da 

pessoa com deficiência cujos direitos sejam ameaçados ou violados em razão da 

deficiência, dentre outras atribuições previstas em resolução específica; (Redação 

dada pela Resolução nº 49/2015, pub. no DOE nº 162, pág. 13, de 27/08/2015) 

 

d) 4ª Defensoria Pública do Idoso, que atua no atendimento inicial, conciliação 

extrajudicial, elaboração, ajuizamento e acompanhamento de ações individuais e 

coletivas nos feitos de natureza cível onde figure como parte a pessoa idosa, 

excetuadas as demandas cuja atribuição seja dos Núcleos Especializados da Mulher 

em Situação de Violência Doméstica e Familiar, dos Direitos Humanos, da Infância 

e da Juventude e da Saúde; acompanha as ações judiciais ajuizadas pelo Núcleo 

Especializado de Defesa do Consumidor, seja no Juizado Especial Cível ou Vara 

Cível, cujas demandas figurem como parte a pessoa idosa; atua na defesa do idoso 

vítima de violência nas ações criminais perante os Juizados Especiais Criminais da 

capital, desde que se trate de infração de ação penal privada; e atuar na defesa da 

pessoa com deficiência cujos direitos sejam ameaçados ou violados em razão da 

deficiência, dentre outras atribuições previstas em resolução específica. (Redação 

dada pela Resolução nº 49/2015, pub. no DOE nº 162, pág. 13, de 27/08/2015) 
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V – A coordenação do Núcleo Especializado de Defesa e Proteção ao Idoso e Defesa da 

Pessoa com Deficiência é integrada da seguinte forma: (Redação dada pela Resolução nº 

84/2017, pub. no DOE nº 168, pág. 17, de 06/09/2017) 

 

a) 1ª Defensoria Pública do Idoso, que atua no atendimento inicial, conciliação 

extrajudicial, elaboração, ajuizamento e acompanhamento de ações individuais e 

coletivas nos feitos de natureza cível onde figure como parte a pessoa idosa, 

excetuadas as demandas cuja atribuição seja dos Núcleos Especializados da Mulher 

em Situação de Violência Doméstica e Familiar, dos Direitos Humanos, da Infância 

e da Juventude e da Saúde, ficando restrita a atuação, no caso das ações individuais, 

ao peticionamento inicial e, havendo lesão ou ameaça de lesão decorrente da 

específica condição de idoso, nos termos do art. 43 da Lei nº 10.741/03, a atuação 

do Núcleo será plena, inclusive quanto ao acompanhamento dessas ações em 

quaisquer juízos em que oficie; acompanha as ações judiciais ajuizadas pelo Núcleo 

Especializado de Defesa do Consumidor, seja no Juizado Especial Cível ou Vara 

Cível, cujas demandas figurem como parte a pessoa idosa, quando houver lesão ou 

risco de lesão decorrente dessa específica condição; atua na defesa do idoso vítima 

de violência nas ações criminais perante os Juizados Especiais Criminais da Capital, 

desde que se trate de infração de ação penal privada; e atuar na defesa da pessoa 

com deficiência cujos direitos sejam ameaçados ou violados em razão da 

deficiência, dentre outras atribuições previstas em resolução específica;  

(Redação dada pela Resolução nº 84/2017, pub. no DOE nº 168, pág. 17, de 

06/09/2017) 

 

 

b) 2ª Defensoria Pública do Idoso, que atua no atendimento inicial, conciliação 

extrajudicial, elaboração, ajuizamento e acompanhamento de ações individuais e 

coletivas nos feitos de natureza cível onde figure como parte a pessoa idosa, 

excetuadas as demandas cuja atribuição seja dos Núcleos Especializados da Mulher 

em Situação de Violência Doméstica e Familiar, dos Direitos Humanos, da Infância 

e da Juventude e da Saúde, ficando restrita a atuação, no caso das ações individuais, 

ao peticionamento inicial e, havendo lesão ou ameaça de lesão decorrente da 

específica condição de idoso, nos termos do art. 43 da Lei nº 10.741/03, a atuação 

do Núcleo será plena, inclusive quanto ao acompanhamento dessas ações em 

quaisquer juízos em que oficie; acompanha as ações judiciais ajuizadas pelo Núcleo 

Especializado de Defesa do Consumidor, seja no Juizado Especial Cível ou Vara 

Cível, cujas demandas figurem como parte a pessoa idosa, quando houver lesão ou 

risco de lesão decorrente dessa específica condição; atua na defesa do idoso vítima 

de violência nas ações criminais perante os Juizados Especiais Criminais da Capital, 

desde que se trate de infração de ação penal privada; e atuar na defesa da pessoa 
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com deficiência cujos direitos sejam ameaçados ou violados em razão da 

deficiência, dentre outras atribuições previstas em resolução específica; 

(Redação dada pela Resolução nº 84/2017, pub. no DOE nº 168, pág. 17, de 

06/09/2017) 

 

c) 3ª Defensoria Pública do Idoso, que atua no atendimento inicial, conciliação 

extrajudicial, elaboração, ajuizamento e acompanhamento de ações individuais e 

coletivas nos feitos de natureza cível onde figure como parte a pessoa idosa, 

excetuadas as demandas cuja atribuição seja dos Núcleos Especializados da Mulher 

em Situação de Violência Doméstica e Familiar, dos Direitos Humanos, da Infância 

e da Juventude e da Saúde, ficando restrita a atuação, no caso das ações individuais, 

ao peticionamento inicial e, havendo lesão ou ameaça de lesão decorrente da 

específica condição de idoso, nos termos do art. 43 da Lei nº 10.741/03, a atuação 

do Núcleo será plena, inclusive quanto ao acompanhamento dessas ações em 

quaisquer juízos em que oficie; acompanha as ações judiciais ajuizadas pelo Núcleo 

Especializado de Defesa do Consumidor, seja no Juizado Especial Cível ou Vara 

Cível, cujas demandas figurem como parte a pessoa idosa, quando houver lesão ou 

risco de lesão decorrente dessa específica condição; atua na defesa do idoso vítima 

de violência nas ações criminais perante os Juizados Especiais Criminais da Capital, 

desde que se trate de infração de ação penal privada; e atuar na defesa da pessoa 

com deficiência cujos direitos sejam ameaçados ou violados em razão da 

deficiência, dentre outras atribuições previstas em resolução específica; 

(Redação dada pela Resolução nº 84/2017, pub. no DOE nº 168, pág. 17, de 

06/09/2017) 

 

d) 4ª Defensoria Pública do Idoso, que atua no atendimento inicial, conciliação 

extrajudicial, elaboração, ajuizamento e acompanhamento de ações individuais e 

coletivas nos feitos de natureza cível onde figure como parte a pessoa idosa, 

excetuadas as demandas cuja atribuição seja dos Núcleos Especializados da Mulher 

em Situação de Violência Doméstica e Familiar, dos Direitos Humanos, da Infância 

e da Juventude e da Saúde, ficando restrita a atuação, no caso das ações individuais, 

ao peticionamento inicial e, havendo lesão ou ameaça de lesão decorrente da 

específica condição de idoso, nos termos do art. 43 da Lei nº 10.741/03, a atuação 

do Núcleo será plena, inclusive quanto ao acompanhamento dessas ações em 

quaisquer juízos em que oficie; acompanha as ações judiciais ajuizadas pelo Núcleo 

Especializado de Defesa do Consumidor, seja no Juizado Especial Cível ou Vara 

Cível, cujas demandas figurem como parte a pessoa idosa, quando houver lesão ou 

risco de lesão decorrente dessa específica condição; atua na defesa do idoso vítima 

de violência nas ações criminais perante os Juizados Especiais Criminais da Capital, 
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desde que se trate de infração de ação penal privada; e atuar na defesa da pessoa 

com deficiência cujos direitos sejam ameaçados ou violados em razão da 

deficiência, dentre outras atribuições previstas em resolução específica. 

(Redação dada pela Resolução nº 84/2017, pub. no DOE nº 168, pág. 17, de 

06/09/2017) 

 

 

VI – A Coordenação dos Juizados Especiais é integrada da seguinte forma: 

 

Por meio desta Resolução CSDPE nº 111/2018 fica suspensa a 

eficácia da redação do inciso VI do art. 6º da Resolução CSDPE nº 

22/2011, pelo prazo de 90 (noventa) dias ou até deliberação por este 

CSDPE nos autos do Processo Administrativo nº 03265/2018. 
(Redação dada pela Resolução nº 111/2018, pub. no DOE nº 237, pág. 13,14,15 de 

20/12/2018) 

 

Por meio desta Resolução CSDPE nº 115/2019 fica suspensa a 

eficácia da redação do inciso VI do art. 6º da Resolução CSDPE nº 

22/2011, pelo prazo de 180 (cento e oita) dias ou até deliberação por 

este CSDPE nos autos do Processo Administrativo nº 0289/2019. 
(Redação dada pela Resolução nº 115/2019, pub. no DOE nº 57, pág.14,15 de 

26/03/2019) 

 
 

a) 1ª Defensoria Pública dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, com atuação no 

atendimento, elaboração de petição inicial e acompanhamento no Juizado Especial Cível e 

Criminal da Zona Centro I/Sede Desembargador Pires de Castro e seus anexos e no 

contraditório cível e criminal no Juizado Especial Cível e Criminal da Zona Norte I/UESPI 

– Sede Bairro Pirajá e seus anexos, inclusive nas ações que têm por objeto relações de 

consumo, respeitadas as atribuições específicas de cada núcleo especializado fixadas em 

resolução; 

 

b) 2ª Defensoria Pública dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, com atuação no 

atendimento, elaboração de petição inicial e acompanhamento no Juizado Especial Cível e 

Criminal da Zona Centro II/Rua Magalhães Filho e seus anexos, no contraditório cível e 

criminal no Juizado Especial Cível e Criminal da Zona Norte II/Sede Bairro Buenos Aires e 

seus anexos, inclusive nas ações que têm por objeto relações de consumo, respeitadas as 

atribuições específicas de cada núcleo especializado fixadas em resolução; 

 

c)  3ª Defensoria Pública dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, com atuação no 

atendimento, elaboração de petição inicial e acompanhamento no Juizado Especial Cível e 

Criminal da Zona Leste II/Piçarreira e seus anexos,no contraditório cível e criminal no 
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Juizado Especial Cível e Criminal da Zona Leste I/UFPI e seus anexos, inclusive nas ações 

que têm por objeto relações de consumo, respeitadas as atribuições específicas de cada 

núcleo especializado fixadas em resolução;  

 

c) 3ª Defensoria Pública dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, com atuação no               

atendimento, elaboração de petição inicial e acompanhamento no Juizado Especial Cível e 

Criminal da Zona Leste I/Piçarreira e seus anexos,no contraditório cível e criminal no 

Juizado Especial Cível e Criminal da Zona Leste II/UFPI e seus anexos, inclusive nas ações 

que têm por objeto relações de consumo, respeitadas as atribuições específicas de cada 

núcleo especializado fixadas em resolução; (Redação dada pela Resolução nº 24/2012, pub. 

no DOE nº 25, pág. 10, de 03/02/2012) 

 

 

d) 4ª Defensoria Pública dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, com atuação no 

atendimento, elaboração de petição inicial e acompanhamento no Juizado Especial Cível e 

Criminal da Zona Norte II/Buenos Aires e seus anexos e contraditório cível e criminal no 

Juizado Especial Cível e Criminal da Zona Centro II/Rua Magalhães Filho, inclusive nas 

ações que têm por objeto relações de consumo, respeitadas as atribuições específicas de 

cada núcleo especializado fixadas em resolução; 

 

e) 5ª Defensoria Pública dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, com atuação no 

atendimento, elaboração de petição inicial e acompanhamento no Juizado Especial Cível e 

Criminal da Zona Sul I/Bela Vista e seus anexos e contraditório cível e criminal no Juizado 

Especial Cível e Criminal da Zona Sul II/Sede Bairro Parque Piauí e seus anexos, inclusive 

nas ações que têm por objeto relações de consumo, respeitadas as atribuições específicas de 

cada núcleo especializado fixadas em resolução; 

 

f) 6ª Defensoria Pública dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, com atuação no 

atendimento, elaboração de petição inicial e acompanhamento no Juizado Especial Cível e 

Criminal da Zona Sul II/ Sede Bairro Parque Piauí e seus anexos, contraditório cível e 

criminal no Juizado Especial Cível e Criminal da Zona Sul I/Bela Vista, inclusive nas ações 

que têm por objeto relações de consumo, respeitadas as atribuições específicas de cada 

núcleo especializado fixadas em resolução; 

 

 

f) 6ª Defensoria Pública dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, com atuação no 

atendimento, elaboração de petição inicial e acompanhamento no Juizado Especial da 

Fazenda Pública, contraditório cível e criminal no Juizado Especial Cível e Criminal da 

Zona Sul I/Bela Vista, e defesa dos assistidos na 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais, inclusive nas ações que têm por objeto relações de consumo, 

respeitadas as atribuições específicas de cada núcleo especializado fixadas em resolução. 

(Redação dada pela Resolução nº 69/2016, pub. no DOE nº 200, pág. 98, de 25/10/2016) 

g) 7ª Defensoria Pública dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, com atuação no 

atendimento, elaboração de petição inicial e acompanhamento no Juizado Especial Cível e 

Criminal da Zona Sudeste/Redonda e seus anexos, contraditório cível e criminal no Juizado 
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Especial Cível e Criminal da Zona Leste I – Sede bairro Piçarreira, inclusive nas ações que 

têm por objeto relações de consumo, respeitadas as atribuições específicas de cada núcleo 

especializado fixadas em resolução ; 

 

h) 8ª Defensoria Pública dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, com atuação no 

atendimento, elaboração de petição inicial e acompanhamento no Juizado Especial Cível e 

Criminal da Zona Leste I/UFPI e seus anexos, no contraditório cível e criminal no Juizado 

Especial Cível e Criminal da Zona Sudeste – bairro Redonda e seus anexos, e defesa dos 

assistidos na 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, inclusive nas 

ações que têm por objeto relações de consumo, respeitadas as atribuições específicas de 

cada núcleo especializado fixadas em resolução; (alterado pela Resolução n. 24/2012) 

 

h) 8ª Defensoria Pública dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, com atuação no 

atendimento, elaboração de petição inicial e acompanhamento no Juizado Especial Cível e 

Criminal da Zona Leste II/UFPI e seus anexos, no contraditório cível e criminal no Juizado 

Especial Cível e Criminal da Zona Sudeste – bairro Redonda e seus anexos, e defesa dos 

assistidos na 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, inclusive nas 

ações que têm por objeto relações de consumo, respeitadas as atribuições específicas de 

cada núcleo especializado fixadas em resolução; (Redação dada pela Resolução nº 24/2012, 

pub. no DOE nº 25, pág. 10, de 03/02/2012) 

 

i) 9ª Defensoria Pública dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, com atuação no 

atendimento, elaboração de petição inicial e acompanhamento no Juizado Especial Cível e 

Criminal da Zona Norte I/UESPI e seus anexos e no contraditório cível e criminal no 

Juizado Especial Cível e Criminal da Zona Centro I/Des. Pires de Castro e seus anexos, e 

defesa dos assistidos na 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, 

inclusive nas ações que têm por objeto relações de consumo, respeitadas as atribuições 

específicas de cada núcleo especializado fixadas em resolução; 

 

 

 

Durante o prazo de suspensão mencionado, o art. 6º, inciso VI da 

Resolução CSDPE n 22/2011, vigorará com a seguinte redação: 
(Redação dada pela Resolução nº 111/2018, pub. no DOE nº 237, pág. 13,14,15 de 

20/12/2018) 

 

 

a)1ª Defensoria Pública dos Juizados Cíveis e Criminais, com atuação no atendimento, elaboração 

de petição inicial e acompanhamento processual no Juizado Especial Cível e Criminal da Zona 

Centro I/Sede e seus anexos, no Juizado Especial Cível e Criminal da Zona Centro II, sede e seus 

anexos, e no contraditório cível e criminal do Juizado Especial Cível e Criminal da Zona Norte II/ 

Sede e seus anexos, inclusive nas ações que tem por objeto relações de consumo, respeitadas as 

atribuições específicas de cada núcleo especializado fixadas em resolução; 
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b) 4ª Defensoria Pública dos Juizados Cíveis e Criminais, com atuação no atendimento, elaboração 

de petição inicial e acompanhamento processual no Juizado Especial Cível e Criminal da Zona 

Norte II, sede e seus anexos, e no contraditório cível e criminal do Juizado Especial Cível e 

Criminal da Zona Norte I/ Sede UESPI, sede e seus anexos, inclusive nas ações que tem por objeto 

relações de consumo, respeitadas as atribuições específicas de cada núcleo especializado fixadas em 

resolução; 

c) 5ª Defensoria Pública dos Juizados Cíveis e Criminais, com atuação no atendimento, elaboração 

de petição inicial e acompanhamento processual no Juizado Especial Cível e Criminal da Zona Sul, 

Sede e seus anexos, e no contraditório cível e criminal do Juizado Especial Cível e Criminal da 

Fazenda Pública, inclusive nas ações que tem por objeto relações de consumo, respeitadas as 

atribuições específicas de cada núcleo especializado fixadas em resolução; 

d) 6ª Defensoria Pública dos Juizados Cíveis e Criminais, com atuação no atendimento, elaboração 

de petição inicial e acompanhamento processual no Juizado Especial Cível e Criminal da Fazenda 

Pública, sede e seus anexos, no contraditório cível e criminal do Juizado Especial Cível e Criminal 

da Zona Centro I, Sede e seus anexos, no contraditório cível e criminal do Juizado Especial Cível e 

Criminal da Zona Centro II, Sede e seus anexos e defesa dos assistidos da 3ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais, inclusive nas ações que tem por objeto relações de consumo, 

respeitadas as atribuições específicas de cada núcleo especializado fixadas em resolução; 

e) 7ª Defensoria Pública dos Juizados Cíveis e Criminais, com atuação no atendimento, elaboração 

de petição inicial e acompanhamento processual no Juizado Especial Cível e Criminal da Zona 

Sudeste, Sede e seus anexos, no contraditório cível e criminal do Juizado Especial Cível e Criminal 

da Zona Leste I, Sede e seus anexos, no contraditório cível e criminal do Juizado Especial Cível e 

Criminal da Zona Leste II, sede e seus anexos, inclusive nas ações que tem por objeto relações de 

consumo, respeitadas as atribuições específicas de cada núcleo especializado fixadas em resolução. 

f) 8ª Defensoria Pública dos Juizados Cíveis e Criminais, com atuação no atendimento, elaboração 

de petição inicial e acompanhamento processual no Juizado Especial Cível e Criminal da Zona 

Leste I, sede e seus anexos, no Juizado Especial Cível e Criminal da Zona Leste II, sede e seus 

anexos, no contraditório cível e criminal do Juizado Especial Cível e Criminal da Zona Sudeste, 

sede e seus anexos, e defesa dos assistidos da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais, inclusive nas ações que tem por objeto relações de consumo, respeitadas as atribuições 

específicas de cada núcleo especializado fixadas em resolução. 

g) 9ª Defensoria Pública dos Juizados Cíveis e Criminais, com atuação no atendimento, elaboração 

de petição inicial e acompanhamento no Juizado Especial Cível e Criminal da Zona Norte I, sede e 

seus anexos, no contraditório cível e criminal do Juizado Especial Cível e Criminal da Zona Sul, 

sede e seus anexos, e defesa dos assistidos da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais, inclusive nas ações que tem por objeto relações de consumo, respeitadas as atribuições 

específicas de cada núcleo especializado fixadas em resolução. 

 

DURANTE O PERÍODO DA SUSPENSÃO MENCIONADA, SERÁ 

OBSERVADA A ESCALA DE SUBSTITUIÇÃO CONSTANTE DO 
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ANEXO I DESTA RESOLUÇÃO. (Redação dada pela Resolução nº 111/2018, 

pub. no DOE nº 237, pág. 13,14,15 de 20/12/2018) 

 

 

ANEXO I da Resolução CSDPE nº 111/2018 

 TABELA DE SUBSTITUIÇÃO NATURAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

 

1ª Defensoria Pública dos Juizados Especiais (Centro I e Centro II) 

1º substituto: 7ª Defensoria Pública dos Juizados Especiais 

2º substituto: 8ª Defensoria Pública dos Juizados Especiais 

3º substituto: 4ª Defensoria Pública dos Juizados Especiais 

 

4ª Defensoria Pública dos Juizados Especiais (Norte II) 

1º substituto: 8ª Defensoria Pública dos Juizados Especiais 

2º substituto: 6ª Defensoria Pública dos Juizados Especiais 

3º substituto: 9ª Defensoria Pública dos Juizados Especiais 

 

5ª Defensoria Pública dos Juizados Especiais (Sul) 

1º substituto: 9ª Defensoria Pública dos Juizados Especiais 

2º substituto: 1ª Defensoria Pública dos Juizados Especiais 

3º substituto: 8ª Defensoria Pública dos Juizados Especiais 

 

6ª Defensoria Pública dos Juizados Especiais (Fazenda Pública) 

1º substituto: 5ª Defensoria Pública dos Juizados Especiais 

2º substituto: 4ª Defensoria Pública dos Juizados Especiais 
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3º substituto: 7ª Defensoria Pública dos Juizados Especiais 

 

7ª Defensoria Pública dos Juizados Especiais (Sudeste) 

1º substituto: 6ª Defensoria Pública dos Juizados Especiais 

2º substituto: 9ª Defensoria Pública dos Juizados Especiais 

3º substituto: 1ª Defensoria Pública dos Juizados Especiais 

 

8ª Defensoria Pública dos Juizados Especiais (Leste II e Leste I) 

1º substituto: 1ª Defensoria Pública dos Juizados Especiais 

2º substituto: 5ª Defensoria Pública dos Juizados Especiais 

3º substituto: 6ª Defensoria Pública dos Juizados Especiais 

 

9ª Defensoria Pública dos Juizados Especiais (Norte I) 

1º substituto: 4ª Defensoria Pública dos Juizados Especiais 

2º substituto: 7ª Defensoria Pública dos Juizados Especiais 

3º substituto: 5ª Defensoria Pública dos Juizados Especiais 

Durante o prazo de suspensão mencionado, o art. 6º, inciso VI da 

Resolução CSDPE n 22/2011, vigorará com a seguinte redação: 
(Redação dada pela Resolução nº 115/2018, pub. no DOE nº 57, pág. 14,15 de 26/03/2019) 

 
a) 1ª Defensoria Pública dos Juizados Cíveis e Criminais, com 

atuação no atendimento, elaboração de petição inicial e 

acompanhamento processual no Juizado Especial Cível e Criminal da 

Zona Centro I/Sede e seus anexos, no Juizado Especial Cível e 

Criminal da Zona Centro II, sede e seus anexos, e no contraditório 

cível e criminal do Juizado Especial Cível e Criminal da Fazenda 

Pública, inclusive nas ações que tem por objeto relações de consumo, 

respeitadas as atribuições específicas de cada núcleo especializado 

fixadas em resolução; 
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b) 4ª Defensoria Pública dos Juizados Cíveis e Criminais, com 

atuação no atendimento, elaboração de petição inicial e 

acompanhamento processual no Juizado Especial Cível e Criminal da 

Zona Norte II, sede e seus anexos, e no contraditório cível e criminal do 

Juizado Especial Cível e Criminal da Zona Sul, sede e seus anexos, 

inclusive nas ações que tem por objeto relações de consumo, 

respeitadas as atribuições específicas de cada núcleo especializado 

fixadas em resolução; 

c) 5ª Defensoria Pública dos Juizados Cíveis e Criminais, com 

atuação no atendimento, elaboração de petição inicial e 

acompanhamento processual no Juizado Especial Cível e Criminal da 

Zona Sul, Sede e seus anexos, e no contraditório cível e criminal do 

Juizado Especial Cível e Criminal da Zona Sudeste, Sede e seus 

anexos, inclusive nas ações que tem por objeto relações de consumo, 

respeitadas as atribuições específicas de cada núcleo especializado 

fixadas em resolução; 

d) 6ª Defensoria Pública dos Juizados Cíveis e Criminais, com atuação 

no atendimento, elaboração de petição inicial e acompanhamento 

processual no Juizado Especial Cível e Criminal da Fazenda Pública, 

sede e seus anexos, no contraditório cível e criminal do Juizado 

Especial Cível e Criminal da Zona Centro I, Sede e seus anexos, no 

contraditório cível e criminal do Juizado Especial Cível e Criminal da 

Zona Centro II, sede e seus anexos, e defesa dos assistidos da 3ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, inclusive nas ações 

que tem por objeto relações de consumo, respeitadas as atribuições 

específicas de cada núcleo especializado fixadas em resolução; 

 

e) 7ª Defensoria Pública dos Juizados Cíveis e Criminais, com 

atuação no atendimento, elaboração de petição inicial e 

acompanhamento processual no Juizado Especial Cível e Criminal da 

Zona Sudeste, Sede e seus anexos, no contraditório cível e criminal do 

Juizado Especial Cível e Criminal da Zona Norte II, Sede e seus 

anexos, inclusive nas ações que tem por objeto relações de consumo, 

respeitadas as atribuições específicas de cada núcleo especializado 

fixadas em resolução; 

f) 8ª Defensoria Pública dos Juizados Cíveis e Criminais, com 

atuação no atendimento, elaboração de petição inicial e 

acompanhamento processual no Juizado Especial Cível e Criminal 

da Zona Leste I, sede e seus anexos, no Juizado Especial Cível e 
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Criminal da Zona Leste II, sede e seus anexos, no contraditório 

cível e criminal do Juizado Especial Cível e Criminal da Zona 

Norte I, sede e seus anexos, e defesa dos assistidos da 1ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, inclusive nas 

ações que tem por objeto relações de consumo, respeitadas as 

atribuições específicas de cada núcleo especializado fixadas em 

resolução; 

g) 9ª Defensoria Pública dos Juizados Cíveis e Criminais, com atuação 

no atendimento, elaboração de petição inicial e acompanhamento no 

Juizado Especial Cível e Criminal da Zona Norte I, sede e seus anexos, 

no contraditório cível e criminal do Juizado Especial Cível e Criminal 

da Zona Leste I, sede e seus anexos, no contraditório cível e criminal 

do Juizado Especial Cível e Criminal da Zona Leste II, Sede e seus 

anexos, e defesa dos assistidos da 2ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais, inclusive nas ações que tem por objeto 

relações de consumo, respeitadas as atribuições específicas de cada 

núcleo especializado fixadas em resolução. 

 

ANEXO I da Resolução CSDPE nº 115/2019 

 

 TABELA DE SUBSTITUIÇÃO NATURAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

 

 

1ª Defensoria Pública dos Juizados Especiais (Centro I e Centro II)  

1º substituto: 7ª Defensoria Pública dos Juizados Especiais 

2º substituto: 8ª Defensoria Pública dos Juizados Especiais 

3º substituto: 4ª Defensoria Pública dos Juizados Especiais 

 

 

4ª Defensoria Pública dos Juizados Especiais (Norte II)  

1º substituto: 8ª Defensoria Pública dos Juizados Especiais 
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 2º substituto: 6ª Defensoria Pública dos Juizados Especiais  

3º substituto: 9ª Defensoria Pública dos Juizados Especiais 

 

5ª Defensoria Pública dos Juizados Especiais (Sul) 

 
 

1º substituto: 9ª Defensoria Pública dos Juizados Especiais  

2º substituto: 1ª Defensoria Pública dos Juizados Especiais  

3º substituto: 8ª Defensoria Pública dos Juizados Especiais 

 

6ª Defensoria Pública dos Juizados Especiais (Fazenda Pública)  

1º substituto: 5ª Defensoria Pública dos Juizados Especiais 

2º substituto: 4ª Defensoria Pública dos Juizados Especiais 

 

3º substituto: 7ª Defensoria Pública dos Juizados Especiais 

 

7ª Defensoria Pública dos Juizados Especiais (Sudeste)  

1º substituto: 6ª Defensoria Pública dos Juizados Especiais  

2º substituto: 9ª Defensoria Pública dos Juizados Especiais  

3º substituto: 1ª Defensoria Pública dos Juizados Especiais 
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8ª Defensoria Pública dos Juizados Especiais (Leste II e Leste I)  

1º substituto: 4ª Defensoria Pública dos Juizados Especiais 

2º substituto: 5ª Defensoria Pública dos Juizados Especiais 

3º substituto: 6ª Defensoria Pública dos Juizados Especiais 

 

9ª Defensoria Pública dos Juizados Especiais (Norte I)  

1º substituto: 1ª Defensoria Pública dos Juizados Especiais  

2º substituto: 7ª Defensoria Pública dos Juizados Especiais  

3º substituto: 5ª Defensoria Pública dos Juizados Especiais 

VII – A coordenação do Núcleo Especializado da Saúde é integrada da seguinte forma: 

 

a)1ª Defensoria Pública da Saúde, com atuação judicial e extrajudicial , junto à 

administração pública estadual e municipal e às Varas Cíveis e Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais na esfera individual ou coletiva, na promoção e defesa do direito à saúde, 

abrangendo quaisquer situações em que a negativa ou omissão da prestação do serviço de 

saúde, sejam por entes públicos ou privados, venha a por em risco ou agravar o estado de 

saúde do assistido, inclusive o fornecimento de medicamentos, próteses e órteses, 

excetuando-se demandas judiciais que tratem, exclusivamente, de questões relativas à 

cláusulas econômico-financeiras em planos de saúde; 

 

b)2ª Defensoria Pública da Saúde, com atuação judicial e extrajudicial , junto à 

administração pública estadual e municipal e às Varas Cíveis e Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais na esfera individual ou coletiva, na promoção e defesa do direito à saúde, 

abrangendo quaisquer situações em que a negativa ou omissão da prestação do serviço de 

saúde, sejam por entes públicos ou privados, venha a por em risco ou agravar o estado de 

saúde do assistido, inclusive o fornecimento de medicamentos, próteses e órteses, 

excetuando-se demandas judiciais que tratem, exclusivamente, de questões relativas à 

cláusulas econômico-financeiras em planos de saúde; 

 

c) 3ª Defensoria Pública da Saúde, com atuação judicial e extrajudicial , junto à 

administração pública estadual e municipal e às Varas Cíveis e Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais na esfera individual ou coletiva, na promoção e defesa do direito à saúde, 

abrangendo quaisquer situações em que a negativa ou omissão da prestação do serviço de 
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saúde, sejam por entes públicos ou privados, venha a por em risco ou agravar o estado de 

saúde do assistido, inclusive o fornecimento de medicamentos, próteses e órteses, 

excetuando-se demandas judiciais que tratem, exclusivamente, de questões relativas à 

cláusulas econômico-financeiras em planos de saúde. 

  

VII – A coordenação do Núcleo Especializado da Saúde é integrada da seguinte 

forma:(Redação dada pela Resolução nº 49/2015, pub. no DOE nº 162, pág. 13, de 

27/08/2015) 

 

a) 1ª Defensoria Pública da Saúde, com atuação no atendimento inicial, conciliação 

extrajudicial, ajuizamento e acompanhamento de medidas judiciais para tutela de 

interesses individuais e coletivos na promoção e defesa do direito à saúde, inclusive 

quando se tratar de assistência ao idoso ou criança e adolescente, abrangendo 

quaisquer situações em que a negativa ou omissão por entes públicos ou privados da 

prestação do serviço de saúde, inclusive em relação a fornecimento de 

medicamentos, próteses e órteses, venha a por em risco ou agravar o estado de saúde 

do assistido, excetuando-se demandas judiciais que tratem, exclusivamente, de 

questões relativas à cláusulas econômico-financeiras em planos de saúde, dentre 

outras atribuições previstas em resolução específica;  

(Redação dada pela Resolução nº 49/2015, pub. no DOE nº 162, pág. 13, de 27/08/2015) 

 

b) 2ª Defensoria Pública da Saúde, com atuação no atendimento inicial, conciliação 

extrajudicial, ajuizamento e acompanhamento de medidas judiciais para tutela de 

interesses individuais e coletivos na promoção e defesa do direito à saúde, inclusive 

quando se tratar de assistência ao idoso ou criança e adolescente, abrangendo 

quaisquer situações em que a negativa ou omissão por entes públicos ou privados da 

prestação do serviço de saúde, inclusive em relação a fornecimento de 

medicamentos, próteses e órteses, venha a por em risco ou agravar o estado de saúde 

do assistido, excetuando-se demandas judiciais que tratem, exclusivamente, de 

questões relativas à cláusulas econômico-financeiras em planos de saúde, dentre 

outras atribuições previstas em resolução específica; 

(Redação dada pela Resolução nº 49/2015, pub. no DOE nº 162, pág. 13, de 27/08/2015) 

 

c) 3ª Defensoria Pública da Saúde, com atuação no atendimento inicial, conciliação 

extrajudicial, ajuizamento e acompanhamento de medidas judiciais para tutela de 

interesses individuais e coletivos na promoção e defesa do direito à saúde, inclusive 

quando se tratar de assistência ao idoso ou criança e adolescente, abrangendo 

quaisquer situações em que a negativa ou omissão por entes públicos ou privados da 

prestação do serviço de saúde, inclusive em relação a fornecimento de 

medicamentos, próteses e órteses, venha a por em risco ou agravar o estado de saúde 

do assistido, excetuando-se demandas judiciais que tratem, exclusivamente, de 

questões relativas à cláusulas econômico-financeiras em planos de saúde, dentre 

outras atribuições previstas em resolução específica; 

(Redação dada pela Resolução nº 49/2015, pub. no DOE nº 162, pág. 13, de 27/08/2015) 
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VIII – A Coordenação do Núcleo Especializado de Práticas Restaurativas é integrada da 

seguinte forma: 

 

a)1ª Defensoria Pública de Práticas Restaurativas, com atuação em todas as esferas judiciais 

e extrajudiciais relacionadas às atribuições do núcleo fixadas em resolução específica, 

exceto nas demandas cuja atribuição seja de outros Núcleos Especializados desta 

Defensoria Pública; 

 

b)2ª Defensoria Pública de Práticas Restaurativas, com atuação em todas as esferas 

judiciais e extrajudiciais relacionadas às atribuições do núcleo fixadas em resolução 

específica, exceto nas demandas cuja atribuição seja de outros Núcleos Especializados 

desta Defensoria Pública; 

 

IX – A coordenação do Núcleo Especializado do Meio Ambiente é integrada por uma 

Defensoria Pública do Meio Ambiente que atua em todo o Estado, em questões ambientais. 

 

Art.7º. A Diretoria da Defensoria Pública Itinerante é composta por uma Coordenação 

sendo integrada por: 

 

a) 1ª Defensoria Pública Itinerante, que atua em todo o Estado na orientação jurídica 

aos necessitados, na elaboração de petição inicial e na mediação de conflitos nos 

feitos de competência da Justiça Itinerante, na elaboração e execução de programas 

de atendimento aos necessitados na Capital e nas regiões do Estado com maiores 

índices de exclusão social e adensamento populacional, podendo propor parcerias 

com entidades públicas e privadas, bem como atuar junto a comarcas do interior, 

segundo critérios a serem fixados em Resolução específica; 

 

b) 2ª Defensoria Pública Itinerante, que atua em todo o Estado na orientação jurídica 

aos necessitados, na elaboração de petição inicial e na mediação de conflitos nos 

feitos de competência da Justiça Itinerante, na elaboração e execução de programas 

de atendimento aos necessitados na Capital e nas regiões do Estado com maiores 

índices de exclusão social e adensamento populacional, podendo propor parcerias 

com entidades públicas e privadas, bem como atuar junto a comarcas do interior, 

segundo critérios a serem fixados em Resolução específica 

 

c) 3ª Defensoria Pública Itinerante, que atua em todo o Estado na orientação jurídica 

aos necessitados, na elaboração de petição inicial e na mediação de conflitos nos 

feitos de competência da Justiça Itinerante, na elaboração e execução de programas 

de atendimento aos necessitados na Capital e nas regiões do Estado com maiores 

índices de exclusão social e adensamento populacional, podendo propor parcerias 

com entidades públicas e privadas, bem como atuar junto a comarcas do interior, 

segundo critérios a serem fixados em Resolução específica; 
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d) 4ª Defensoria Pública Itinerante, que atua em todo o Estado na orientação jurídica 

aos necessitados, na elaboração de petição inicial e na mediação de conflitos nos 

feitos de competência da Justiça Itinerante, na elaboração e execução de programas 

de atendimento aos necessitados na Capital e nas regiões do Estado com maiores 

índices de exclusão social e adensamento populacional, podendo propor parcerias 

com entidades públicas e privadas, bem como atuar junto a comarcas do interior, 

segundo critérios a serem fixados em Resolução específica; 

e) 5ª Defensoria Pública Itinerante, que atua em todo o Estado na orientação jurídica 

aos necessitados, na elaboração de petição inicial e na mediação de conflitos nos 

feitos de competência da Justiça Itinerante, na elaboração e execução de programas 

de atendimento aos necessitados na Capital e nas regiões do Estado com maiores 

índices de exclusão social e adensamento populacional, podendo propor parcerias 

com entidades públicas e privadas, bem como atuar junto a comarcas do interior, 

segundo critérios a serem fixados em Resolução específica; 

 

f) 6ª Defensoria Pública Itinerante, que atua em todo o Estado na orientação jurídica 

aos necessitados, na elaboração de petição inicial e na mediação de conflitos nos 

feitos de competência da Justiça Itinerante, na elaboração e execução de programas 

de atendimento aos necessitados na Capital e nas regiões do Estado com maiores 

índices de exclusão social e adensamento populacional, podendo propor parcerias 

com entidades públicas e privadas, bem como atuar junto a comarcas do interior, 

segundo critérios a serem fixados em Resolução específica; 

 

g) 7ª Defensoria Pública Itinerante, que atua em todo o Estado na orientação jurídica 

aos necessitados, na elaboração de petição inicial e na mediação de conflitos nos 

feitos de competência da Justiça Itinerante, na elaboração e execução de programas 

de atendimento aos necessitados na Capital e nas regiões do Estado com maiores 

índices de exclusão social e adensamento populacional, podendo propor parcerias 

com entidades públicas e privadas, bem como atuar junto a comarcas do interior, 

segundo critérios a serem fixados em Resolução específica; 

 

h) 8ª Defensoria Pública Itinerante, que atua em todo o Estado na orientação jurídica 

aos necessitados, na elaboração de petição inicial e na mediação de conflitos nos 

feitos de competência da Justiça Itinerante, na elaboração e execução de programas 

de atendimento aos necessitados na Capital e nas regiões do Estado com maiores 

índices de exclusão social e adensamento populacional, podendo propor parcerias 

com entidades públicas e privadas, bem como atuar junto a comarcas do interior, 

segundo critérios a serem fixados em Resolução específica; 

 

i) 9ª Defensoria Pública Itinerante, que atua em todo o Estado na orientação jurídica 

aos necessitados, na elaboração de petição inicial e na mediação de conflitos nos 

feitos de competência da Justiça Itinerante, na elaboração e execução de programas 

de atendimento aos necessitados na Capital e nas regiões do Estado com maiores 

índices de exclusão social e adensamento populacional, podendo propor parcerias 
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com entidades públicas e privadas, bem como atuar junto a comarcas do interior, 

segundo critérios a serem fixados em Resolução específica; 

 

j) 10ª Defensoria Pública Itinerante, que atua em todo o Estado na orientação jurídica 

aos necessitados, na elaboração de petição inicial e na mediação de conflitos nos 

feitos de competência da Justiça Itinerante, na elaboração e execução de programas 

de atendimento aos necessitados na Capital e nas regiões do Estado com maiores 

índices de exclusão social e adensamento populacional, podendo propor parcerias 

com entidades públicas e privadas, bem como atuar junto a comarcas do interior, 

segundo critérios a serem fixados em Resolução específica; 

 

Art.8º Nas faltas, ausências e impedimentos os Defensores Públicos serão substituídos por 

designação da Defensoria Pública Geral que previamente estipulará a ordem de substituição 

automática, através de portaria. 

 

Art. 9º  Ficam extintas: 

 

a) 6ª Defensorias Públicas Cíveis da Capital, que eram vinculadas à Diretoria da Defensoria 

Pública Cível; 

b) a Defensoria Pública dos Processos Administrativos da Capital, que era vinculada à  

Diretoria da Defensoria Pública Cível; 

c) a Defensoria Pública dos Juizados Especiais Criminais da Capital, que era vinculada à 

Diretoria da Defensoria Pública Criminal; 

d) a Defensoria Pública de Regularização da Propriedade Urbana e Rural, vinculada à 

Diretoria dos Núcleos Especializados Diversos; 

e) a Defensoria Pública de Defesa das Vítimas de Violência da Capital, vinculada à 

Diretoria dos Núcleos Especializados Diversos; 

f) a 1ª e 2ª Defensorias Públicas de Atendimento, que eram vinculadas à Diretoria do 

Departamento de Atendimento; 

g) a 10ª Defensoria Criminal da Capital, que era vinculada à Diretoria da Defensoria 

Pública Criminal; 

h) o Núcleo Especializado Diverso, que era vinculado à Diretoria de Núcleos e a 

Coordenação de Flagrantes da Capital que era vinculado à Diretoria Criminal. 

 

Art. 10. A Defensoria Pública Geral, excepcionalmente, poderá atribuir serviços jurídicos 

ao Defensor Público com atuação na Capital, além das atribuições acima, desde que 

respeitada a sua área de atuação. 

 

Art. 11. Ficam transformadas as atuais 4ª e 5ª Defensorias Públicas Cíveis e a Curadoria da 

Defensoria Pública da Capital nas 1ª, 3ª e 4ª Defensorias Públicas Cíveis, respectivamente. 

A Defensoria Pública dos Juizados Especiais Criminais da Capital fica transformada na 1ª 

Defensoria dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, a atual 2ª Defensoria da Infância e 

da Juventude fica transformada na 3ª Defensoria da Infância e da Juventude, bem como as 

atuais 3ª, 4ª e 5ª Defensorias Públicas do Consumidor da Capital em 8ª Defensoria Pública 

dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, 7ª Defensoria Pública dos Juizados Especiais 
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Cíveis e Criminais e 6ª Defensoria Pública dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, 

respectivamente. 

 

Art. 12.  Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação, revogando a 

Resolução CSDP/PI nº. 17/2008, bem como outras resoluções e demais disposições em 

contrário.  

Parágrafo único. Permanece em vigor as atribuições previstas na Resolução CSDP/PI nº 

17/2008 até que se ultime o processo de remoção para preenchimentos das 14(catorze) 

vagas que serão, inicialmente, abertas. (suprimido pela Resolução nº 24/2012, pub. no DOE 

nº 25, pág. 10, de 03/02/2012) 

            Sala de Reuniões do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do 

Piauí, em 31 de outubro de 2011. 

 

Norma Brandão de Lavenére Machado Dantas 

Defensora Pública-Geral 

Presidente do Conselho Superior da Defensoria Pública 
Redação original publicada no Diário Oficial nº 237, pág. 12/16, de 20/12/2011. 

 

 

 

 

 
RESOLUÇÃO CSDPE Nº 023/2011  

 

Dispõe sobre os critérios objetivos para 

aferição da antiguidade e do merecimento 

para promoção dos Defensores Públicos do 

Estado do Piauí.  

 

 
O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais,  

 

CONSIDERANDO que compete ao Conselho Superior o exercício de 

atividades consultivas, normativas e decisórias a serem previstas na lei estadual nos termos 

do Artigo 102 da Lei Complementar Federal nº. 80/94 com as alterações promovidas pela 

Lei Complementar 132 de 2009; 

CONSIDERANDO que compete ao Conselho Superior, além de outras 

atribuições, as previstas nos incisos I, II, III, VI, XII e XIV do artigo 17 da Lei 

Complementar Estadual 59/2005; 
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CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar o processo de promoção 

por antiguidade e merecimento na carreira de Defensor Público do Estado do Piauí; 

CONSIDERANDO a necessidade de conferir maior transparência, 

impessoalidade, moralidade e objetividade ao processo de promoção por antiguidade e 

merecimento; 

   RESOLVE: 

 

Art. 1º  A promoção consiste no acesso imediato dos membros efetivos da Defensoria 

Pública do Estado de uma categoria para outra da carreira. 

 

Art. 2º As promoções na carreira de Defensor Público, condicionadas em qualquer caso à 

existência de vagas, publicadas no Diário Oficial do Estado, em edital de vacância do cargo 

a ser preenchido, serão feitas gradualmente de uma categoria para a imediatamente 

superior, pelos critérios de antiguidade e merecimento, alternadamente. 

 

§1º Para concorrer à promoção o Defensor Público deverá se inscrever, nos termos desta 

Resolução. 

§2º As promoções serão efetivadas por ato do Defensor Público-Geral, após aprovação do 

Conselho Superior. 

 

§ 2º As promoções serão efetivadas por ato do Defensor Público – Geral, mediante listas de 

promoção por antiguidade e por merecimento organizadas pelo Conselho Superior, que 

aprovará, anualmente, a lista por antiguidade. (Redação dada pela Res. nº 027/2012 – 

CSDPE, pub. D.O nº 75, pág. 7, de 20/04/2012) 

§3º O Defensor Público promovido terá o prazo de 15 (quinze) dias para manifestar sua 

recusa à promoção perante o Conselho Superior, sem o que será tido como aceitante. 

Configurada a recusa, não haverá prejuízo ao critério de preenchimento da vaga recusada. 

 

§4º  A recusa mencionada no parágrafo anterior produzirá efeitos até o final do 

procedimento da promoção a que se refere.  

 

Art. 3º  É vedada a promoção durante o estágio probatório, ressalvada a hipótese do 

parágrafo 4º do art. 6º desta Resolução. 
 

Art. 3º. É vedada a promoção durante o estágio probatório. (Redação dada pela Res. nº 

010/2013 – CSDP, pub. D.O nº 122, pág. 8, de 01/07/2013) 

(REVOGADO pela Res. nº 059/2016 – CSDPE, pub. D.O nº 68, pág. 5, de 12/04/2016) 
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Art. 4º A antiguidade será apurada pelo tempo de efetivo exercício na respectiva Categoria, 

recaindo a escolha no mais antigo, observados os critérios abaixo. 

§ 1º- Na primeira Categoria, o empate no tempo de efetivo exercício resolver-se-á pela 

ordem de classificação no concurso. 

 

§ 2º  Nas demais categorias, o eventual empate na classificação por antiguidade resolver-se-

á pelos critérios de maior tempo de serviço na carreira de Defensor Público do Estado e, se 

necessário, sucessivamente: maior tempo de serviço público no Estado, maior tempo de 

serviço público em geral e o de maior idade.  

 

§ 3º  Em janeiro de cada ano, o Defensor Público-Geral mandará publicar, no Diário Oficial 

do Estado, a lista de antiguidade dos membros da Instituição em cada Categoria, a qual 

conterá, em anos, meses e dias, o tempo de serviço na Categoria, na carreira de Defensor 

Público do Estado, no serviço público do Estado do Piauí, no serviço público em geral, bem 

como o cômputo do tempo total de contribuição para efeito de aposentadoria. 

 

§ 4º Em se tratando de promoção por antigüidade a escolha deverá recair no Defensor 

Público imediato da respectiva lista, nos termos do parágrafo anterior. 

 

§ 5º  As reclamações contra a lista deverão ser apresentadas no prazo de 10 (dez) dias da 

respectiva publicação, cabendo ao Conselho Superior os seus julgamentos, em 30 (trinta) 

dias. 

 

Art. 5º O merecimento, também apurado na categoria, será aferido pelo Conselho Superior, 

segundo critérios abaixo, pontuados gradativamente conforme planilha contida no anexo I 

desta resolução. 

I - Procedimento do membro da Defensoria Pública em sua vida funcional, segundo 

observações feitas em correições e em visitas de inspeção e o mais existente em seus 

assentamentos funcionais; 2 pontos. 

II - Pontualidade e o zelo no cumprimento dos deveres funcionais e a eficiência no 

desempenho de suas funções, verificadas através dos trabalhos produzidos e relatórios 

apresentados; 2 pontos. 

III - Contribuição à organização e à melhoria da Instituição, dos serviços judiciários e 

correlatos; 2 pontos. 

IV - Efetiva participação, como ouvinte, nas atividades de aperfeiçoamento jurídico 

promovidas pela Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Piauí – ESDEPI; 0,5 

pontos por participação até o limite de 2 pontos por ano e 6 pontos no total. 

V - Aprimoramento de sua cultura jurídica, através de cursos de especialização, 3 pontos 

até o máximo de 6 pontos, mestrado, 7 pontos, até o máximo de 14 pontos, doutorado 10 

pontos, até o limite de 20 pontos, publicação de livro jurídico com catalogação em ISSN, 2 
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pontos até o máximo de 4 pontos, publicação de estudos jurídicos, catalogados no ISSN, 

0,5 ponto até o limite de 2 pontos, artigos publicados em periódicos com qualificação no 

ISSN, 0,5 pontos, até o limite de 2 pontos e obtenção de prêmios relacionados com a sua 

atividade funcional, 0,5 pontos, até o limite de 2 pontos; 

VI – Aprovação em cursos de aperfeiçoamento, de natureza jurídica, promovidos pela 

ESDEPI, ou por estabelecimento de ensino superior, oficialmente reconhecidos, observado 

o parágrafo 1º do art. 117 da Lei Complementar 80/1994, 2 pontos até o limite de 4 pontos. 

VII – Exercício do magistério superior, em cursos promovidos pela ESDEPI; 0,25 pontos a 

cada 4 horas de aula, até o limite máximo de 3 pontos; 

 

VII - Exercício de magistério nas atividades científicas promovidas pela ESDEPI, relativas 

às áreas de atuação e à missão institucional da Defensoria Pública do Estado; 0,25 pontos a 

cada 4 horas de aula, até o limite máximo de 3 pontos; (Redação dada pela Res. nº 027/2012 

– CSDP, pub. D.O nº 75, pág. 7, de 20/04/2012) 

 

VIII – Exercício do magistério superior em estabelecimentos de ensino superior, 

oficialmente reconhecidos; 0,25 pontos por semestre, limitado a 6 pontos; 

IX – Participação como membro em comissão de processos administrativos, de sindicância, 

disciplinares e de avaliação de estágio probatório; 0,5 pontos, até o limite máximo de 2 

pontos; 

X – Desempenho, de forma cumulativa ao órgão de execução, funções na Defensoria 

Pública Itinerante, mutirões cíveis e criminais e/ou outras metas propostas pela Defensoria 

Pública ou pelo Judiciário na Defensoria Itinerante: 0,5 pontos por semestre limitado a 3 

pontos, nos esforços concentrados, 0,05 pontos de participação por dia de atuação, até o 

limite máximo de 4 pontos; 

XI - Ter funcionado como membro eleito do Conselho Superior da Defensoria Pública do 

Piauí, comprovado o comparecimento em, no mínimo, 80% das reuniões realizadas ao 

longo do seu mandato; 2 pontos até o limite máximo de 4 pontos. 

XII – Participação em conselhos federais, estaduais e municipais afetos às funções 

institucionais da Defensoria Pública; 1 ponto até o milite máximo de 2 pontos. 

XIII – Participação, como integrante de banca examinadora, em todas as fases do concurso 

público para provimento de cargos da Defensoria Pública – 1 ponto por participação, até o 

limite de 2 pontos; 

XIV – Participação como integrante de banca examinadora, em todas as fases do concurso 

público para seleção de estagiários da Defensoria Pública – 0,5 pontos por participação, até 

o limite de 2 pontos; 

XV – Participação em Congresso Nacional ou Internacional de Defensores Públicos como 

autor de tese, 1 ponto, até o limite de 2 pontos;  
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XVI – Participação em Congresso Nacional ou Internacional de Defensores Públicos como 

relator de tese, debatedor, mediador, expositor ou conferencista. – 0,5 pontos até o limite de 

1 ponto. 

 

XVII – Exercício, mediante eleição, do cargo de Presidente da Associação de Defensores 

Públicos, desde que não licenciado para este fim, 1 ponto, limitado a 2 pontos. (Revogado 

pela Res. nº 027/2012 – CSDP, pub. D.O nº 75, pág. 7, de 20/04/2012) 

 

XVIII – Exercício, mediante eleição, de cargo de diretoria da Associação de Defensores 

Públicos, nos termos do inciso anterior – 0,5 pontos, limitado a 1 ponto; (Revogado pela 

Res. nº 027/2012 – CSDP, pub. D.O nº 75, pág. 7, de 20/04/2012) 

 

XIX - Atuação, exceto quando no desempenho regular de suas atribuições, em sessões do 

Tribunal do Júri – 0,25 pontos para cada atuação, limitado a 2 pontos; 

 

§ 1º O eventual empate na classificação por merecimento resolver-se-á pelo critério de 

antiguidade. 

 

§ 2º Para efeitos de contagem dos pontos, serão observados os seguintes critérios: 

I – cada título será considerado uma única vez para a promoção respectiva; 

II – somente serão aceitas certidões em que constem, expressamente, o início e o término 

do período declarado; 

III – os diplomas, certificados e comprovantes outros de conclusão de cursos somente serão 

aferidos quando emitidos por instituição de ensino superior pública ou privada legalmente 

reconhecida, observadas as normas que lhes regem a validade. 

 

§ 3º É obrigatória a promoção do Defensor Público que figurar por três vezes consecutivas 

ou cinco alternadas em lista de merecimento, ressalvada a hipótese do parágrafo seguinte. 

 

§ 4º Não poderá concorrer à promoção por merecimento o membro da Defensoria Pública 

que tenha sofrido penalidade de advertência ou suspensão, no período de um ano 

imediatamente anterior à ocorrência da vaga, em caso de advertência, ou de dois anos em 

caso de suspensão. 

 

Art. 6º  A promoção por merecimento dependerá de lista tríplice para cada vaga, 

organizada pelo Conselho Superior, com ocupantes do primeiro terço da lista de 

antiguidade da respectiva categoria. 

 

Art. 6º. A promoção por merecimento dependerá de lista tríplice para cada vaga, 

organizada pelo Conselho Superior, em sessão secreta, com ocupantes do primeiro terço da 

lista de antiguidade da respectiva categoria. (Redação dada pela Res. nº 027/2012 – CSDP, 

pub. D.O nº 75, pág. 7, de 20/04/2012) 
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Art. 6º A promoção por merecimento dependerá de lista tríplice para cada vaga, organizada 

pelo Conselho Superior, em sessão secreta, com ocupantes do primeiro quinto da lista de 

antiguidade da respectiva carreira. (Redação dada pela Res. nº 033/2014 – CSDP, pub. D.O 

nº 151, pág. 13, de 12/08/2014) 

 

§ 1º Serão incluídos na lista tríplice os nomes dos que obtiverem a maioria simples de votos 

dos Conselheiros, procedendo-se a tantas votações quantas sejam necessárias à formação da 

lista. 

 

§ 2º A lista de promoção por merecimento poderá conter menos de três nomes, se os 

remanescentes da Categoria que preencham os requisitos à promoção forem em numero 

inferior a três. 

 

§ 3º Para os efeitos da promoção de que trata este artigo, o Corregedor-Geral apresentará à 

sessão do Conselho Superior as pastas de assentamentos e relatório com o resumo das 

informações ali constantes dos membros da Defensoria Publica que possam ser votados 

para compor a lista a que alude este artigo. 

 

§ 4º Os membros da Defensoria Pública do Estado somente poderão ser promovidos depois 

de no mínimo dois anos de efetivo exercício na categoria, dispensado o interstício se não 

houver quem preencha tal requisito ou se quem o preencher recusar a promoção, 

comprovada a existência de vagas. 

 

§ 5º Os membros do Conselho Superior da Defensoria Pública que pretenderem concorrer à 

promoção por merecimento ficarão impedidos de participar de todas as reuniões que 

cuidem desta matéria, hipótese em que devem ser convocados os seus suplentes. 

 

Art. 7º O Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado, ao encaminhar ao Defensor 

Público Geral a lista de promoção por merecimento, comunicar-lhe-á a ordem de escrutínio, 

o número de votos obtidos e quantas vezes os indicados tenham entrado em listas 

anteriores. 

 

Art. 8º  Cabe ao Defensor Público Geral efetuar a promoção de um dos indicados na lista, 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento do respectivo expediente. 

Parágrafo único. A promoção realizada após o prazo fixado neste artigo retroagirá ao dia 

seguinte de seu vencimento. Caso o Defensor Público-Geral não efetive a promoção nos 30 

(trinta) dias que se seguirem ao recebimento da lista tríplice, será investido 

automaticamente no cargo o Defensor Público mais votado.  

 

Art. 9º - Quando a promoção implicar a transferência de residência, o Defensor Público 

promovido terá direito a 30 (trinta) dias de trânsito, prorrogável, a critério do Defensor 

Público-Geral do Estado, em face de motivo justificado.  

 

Art. 10.- As vagas serão providas uma a uma, ainda que existam várias a serem 

preenchidas na mesma categoria.  
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Art. 11. - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

Resoluções e demais disposições em contrário. 

 

Art. 12. Os casos omissos serão levados ao Conselho Superior da Defensoria Pública para 

deliberação. 

 

            Sala de Reuniões do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do 

Piauí, em 07 de dezembro de 2011. 

 

Norma Brandão de Lavenére Machado Dantas 

Defensora Pública-Geral 

Presidente do Conselho Superior da Defensoria Pública 

 

Texto original publicada no Diário Oficial nº 25  pág. 09/10, de 03/02/2012.  
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RESOLUÇÃO CSDPE Nº 026/2012 
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Dispõe sobre os critérios objetivos para 

aferição do estado de hipossuficiência 

daquele que pretende obter os serviços de 

assistência jurídica integral e gratuita 

prestados pela Defensoria Pública do 

Estado do Piauí.  

 

 

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

 

CONSIDERANDO que à Defensoria Pública incumbe, como expressão e 

instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção 

dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos 

individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, pessoas naturais e 

jurídicas, assim considerados na forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal; 

 

CONSIDERANDO que é assegurada às Defensorias Públicas Estaduais a 

autonomia funcional, nos termos do § 2º do art. 134 da Constituição Federal, autorizando a 

fixação de limites de atendimento através de critérios objetivos; 

 

CONSIDERANDO que a isenção de pagamento de imposto de renda é 

medida de política fiscal que se destina a preservar o patrimônio dos que tem menor 

capacidade econômica; (DPU) 

 

CONSIDERANDO que a Lei n. 10.836, de 9 de janeiro de 2004, define o 

que é família, bem como sua renda mensal, para fins de inclusão em programa de 

redistribuição de renda em seu §1º do art. 2º;  

 

CONSIDERANDO que o a Lei n. 10.741, de 1o de outubro de 2003, exclui 

o valor do benefício assistencial do cálculo da renda familiar do idoso no parágrafo único 

do art. 34; 

CONSIDERANDO que a jurisprudência dos Tribunais Superiores  

consagrou entendimento  segundo o qual cabe à pessoa jurídica o ônus de comprovar os 

requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, sendo irrelevante a 

finalidade lucrativa ou não da entidade requerente; 

CONSIDERANDO que é direito do assistido da Defensoria Pública a 

informação sobre os procedimentos relativos às providências necessárias à defesa de seus 

interesses, bem como a ter sua pretensão revista no caso de recusa de atuação pelo Defensor 

Público, nos termos dos incisos I, alínea b, e III, respectivamente, ambos do art. 4º - A da 

Lei Complementar Federal 80/94.  

  RESOLVE: 
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Art. 1º Será presumido necessitado, para fins de assistência jurídica pela Defensoria 

Pública do Estado do Piauí, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de até três 

salários mínimos. 

 

§ 1º Renda familiar mensal é a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela 

totalidade dos membros da família maiores de 18 anos, excluindo-se descontos de 

contribuições previdenciárias oficiais, imposto de renda, pensões alimentícias, bem como 

os rendimentos concedidos por programas oficiais de transferência de renda e os obtidos 

através do percebimento de benefícios assistenciais. 

§ 2º Considera-se entidade familiar a comunidade formada por indivíduos que são ou se 

consideram aparentados, unidos por laços biológicos, por afinidade ou por vontade 

expressa, cuja convivência ocorra sob o mesmo teto e mediante contribuição de seus 

membros para manutenção.  

§ 3º Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública deverá ser 

analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda mensal familiar. 

 

§ 4º Não serão computados para o fim de se aferir a renda mensal familiar os filhos capazes 

e outros parentes que estejam residindo temporariamente na casa dos interessados. 

 

§ 5º A necessidade será aferida pelo Defensor Público natural com base na declaração de 

hipossuficiência financeira subscrita pelo requerente e na pesquisa socioeconômica, 

conforme formulários contidos nos anexos I e II, devendo o requerente fornecer dados 

sobre sua entidade familiar, renda e patrimônio, bem como outros documentos indicadores 

de sua condição de necessitado.  

 

§ 6º O Defensor Público poderá, justificadamente, afastar a presunção de necessidade se 

identificar indícios de que as informações prestadas pelo requerente da assistência  

judiciária não coincidem com a realidade atual, adotando as providências legais cabíveis 

para a apuração de eventual ilícito penal.  

 

§ 7º O Defensor Público poderá, na análise do caso concreto, atender aquele que não 

preencher os critérios acima especificados, se ficar demonstrado, pela avaliação 

econômico-financeira a sua situação de vulnerabilidade, especialmente nos casos do artigo 

4º, inciso XI, da LC 080/94. 

 

Art. 2º Por ocasião da entrevista, o interessado apresentará o respectivo comprovante de 

rendimentos para exame do Defensor Público. 

 

§ 1º Na falta do comprovante de renda, além da Declaração de hipossuficiente a ser firmada 

por aqueles que buscam atendimento pela Defensoria Pública do Estado, devem apresentar 

ao Defensor Público faturas de água, energia elétrica e telefone, além de outros documentos 

para melhor análise da hipossuficiência; 
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§ 2º Se o Defensor Público identificar indícios de que as informações prestadas pelo 

requerente da assistência jurídica não coincidem com a realidade, poderá exigir do 

requerente que se submeta a pesquisa destinada à identificação do seu perfil social e 

econômico, de acordo com o formulário do modelo anexo. 

 

Art. 3º O exercício da curadoria especial e da defesa em ações penais públicas ou privadas 

não depende de averiguação da capacidade econômica do seu beneficiário.  

Art. 3° O exercício da curadoria especial da defesa em ações penais públicas ou privadas e 

nos atendimento do NUCIDECA, não dependerão de averiguação da capacidade econômica 

do seu beneficiário. (Redação dada pela Res. nº 050/2015 – CSDPE, pub. D.O pág. 21, de 

27/08/2015) 

§ 1º  Na hipótese de atuação em processo criminal em que o advogado constituído 

abandone a defesa do acusado, o Defensor Público, antes de aceitar a nomeação para 

patrocínio da defesa técnica, deverá requerer ao Poder Judiciário que determine a intimação 

do denunciado para constituir novo patrono de sua confiança, sob pena de cometimento de 

falta funcional.  

§ 2º  Nas ações penais, constatado que o acusado reúne condições financeiras para arcar 

com o pagamento de honorários advocatícios, o Defensor Público que elaborar a defesa 

deverá requerer ao juiz, antes da prolação da sentença, o arbitramento de honorários, a 

serem revertidos em favor do Fundo de Modernização e Aparelhamento da Defensoria 

Pública do Estado do Piauí - FMADPEP.  

§ 2º Nas ações penais e no exercício da curadoria especial, constatado que o assistido reúne 

condições financeiras para arcar com o pagamento de honorários advocatícios, o Defensor 

Público que elaborar a defesa deverá requerer ao juiz, antes da prolação da sentença, o 

arbitramento de honorários, a serem revertidos em favor do Fundo de Modernização e 

Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Piauí - FMADPEP. (Redação dada pela 

Res. nº 050/2015 – CSDPE, pub. D.O pág. 21, de 27/08/2015) 

§ 3° Nos procedimentos de habilitação para adoção e nas ações de adoção em suas diversas 

modalidades, os atendimentos realizados pelo Núcleo Cível de Defesa da Criança e do 

Adolescente não dependerão de averiguação da capacidade econômica dos interessados. 

(Redação dada pela Res. nº 050/2015 – CSDPE, pub. D.O pág. 21, de 27/08/2015) 

Art. 4º A assistência jurídica para pessoa não natural de finalidade lucrativa ou não, poderá 

ser prestada pela Defensoria Pública desde que demonstre não possuir recursos para 

contratação de advogado e para pagamento de eventuais despesas processuais, sem o 

comprometimento da manutenção de suas atividades. 
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Parágrafo único. O Defensor Público decidirá pelo deferimento ou indeferimento da 

prestação de assistência jurídica para pessoa não natural, tendo em vista o caso concreto, 

podendo exigir comprovação da situação econômico-financeira por meio de demonstrativos 

de balanço patrimonial e de resultados, dentre outros documentos que julgar necessários. 

Art. 5º O Defensor Público deverá indeferir o pedido de assistência jurídica prestada pela 

instituição quando o requerente:  

I  -   não atender aos requisitos dos arts. 1º, 2º e 4º desta Resolução;  

II -  se recusar a apresentar documento comprobatório dos rendimentos mensais, quando 

possuir vínculo empregatício ou outros documentos solicitados para fins de verificação da 

sua condição de necessitado;  

III - se negar a subscrever a declaração de hipossuficiência financeira ou a responder o 

perfil socioeconômico, quando exigido;  

IV - verificar a existência de indícios razoáveis de que a renda declarada pelo requerente 

não corresponde ao padrão de vida ou ao patrimônio declarado no questionário sócio-

econômico.  

Parágrafo único: quando a designação de Defensor Público ocorrer nos feitos já em 

tramitação, verificando-se durante ato processual que o requerente não faz jus à assistência 

jurídica ou que existem indícios razoáveis que afastam o estado de necessitado, o Defensor 

Público solicitará fundamentadamente ao Juiz a suspensão do ato processual para que o 

requerente demonstre seu estado de necessitado ou constitua advogado de sua confiança.    

Art. 6º Em caso de recusa de atuação institucional, o Defensor Público dará ciência da 

decisão imediatamente ao requerente, por escrito, utilizando, preferencialmente, o 

formulário contido no anexo III, salvo impossibilidade justificada, expondo, ainda que 

sucintamente, os motivos da recusa. 

§ 1º Deve constar na decisão de recusa informação de que o requerente poderá formular 

pedido de revisão ao Defensor Público-Geral do Estado ou a quem este delegar, utilizando 

formulário contido no anexo IV ou outro meio idôneo, no prazo de 24 horas nos casos de 

urgência, e de até 30 (trinta) dias nas demais hipóteses, a contar do primeiro dia útil 

subsequente à intimação da decisão da recusa, com fundamento no inciso III do art. 4º - A 

da Lei Complementar Federal 80/94.  

§ 2º  O requerente deverá protocolizar o pedido de revisão da decisão de indeferimento nas 

sedes das Defensorias Regionais ou mediante transmissão via fac-símile ou e-mail, com 

observância do modelo contido no anexo III, instruindo-o com todos os documentos que 

entender necessários, sem prejuízo de outros meios de prova, desde que expressamente 

requeridos.  
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Art. 7º O Defensor Público-Geral do Estado ou quem por ele delegado, acolhendo o pedido 

de revisão, designará outro Defensor Público, preferencialmente o substituto do Defensor 

Público natural, para proceder ao regular atendimento do recorrente. 

Art. 7º O Defensor Público Geral do Estado ou quem por ele delegado, acolhendo o pedido 

de revisão, designará outro Defensor Público, preferencialmente o substituto do Defensor 

Público natural, para proceder ao regular atendimento do recorrente, salvo nas hipóteses 

previstas nos incisos II e III do art. 5º desta Resolução e desde que sanado o vício formal, 

caso em que retornará ao Defensor natural.  (Redação dada pela Res. nº 087/2017 – 

CSDPE, publicada no DOE nº 191 pág. 05, de 10/10/2017) 

§ 1º Na hipótese de pedido em que se encontre em curso prazo para apresentar defesa 

escrita em juízo, recorrer, casos em que o prazo prescricional ou decadencial encontram-se 

com vencimento iminente, e ainda nas demandas emergenciais, decidirá o incidente no 

prazo máximo de 48 horas, notificando o Defensor Público e o assistido por escrito ou 

qualquer meio de comunicação.  

§ 2º Salvo nas hipóteses do parágrafo anterior, o prazo para apreciação do pedido de 

revisão é de 15 (quinze) dias, notificando-se o assistido por escrito ou qualquer meio de 

comunicação.  

§ 3º O requerente do serviço de assistência jurídica gratuita poderá, a qualquer tempo, 

reiterar o seu pedido, comprovando mudança de sua situação econômica.  

Art. 8º O Defensor Público poderá exigir nova pesquisa socioeconômica a qualquer tempo 

para rever a necessidade.  

 

§ 1º Constatada a cessação da necessidade, aplica-se o art. 7º desta Resolução. 

 

§ 2º Mantida a revogação da assistência jurídica, e havendo processo judicial, o Defensor 

Público deverá comunicar sua decisão ao juízo, continuando a patrocinar os interesses da 

parte enquanto não for constituído advogado, durante o prazo fixado em lei.  

 

Art. 9º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.  

 

    Sala de Reuniões do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do 

Piauí, em 24 de fevereiro de 2012. 

 

 

             

Norma Brandão de Lavenére Machado Dantas 

Defensora Pública-Geral 

Presidente do Conselho Superior da Defensoria Pública 
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ANEXO I RESOLUÇÃO CSDPE Nº 026/2012 

 

DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE ASSISTÊNCIA 

JURÍDICA GRATUITA PRESTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 

PIAUÍ 
 

Nome do(a) requerente ____________________________________________________ 

Data do primeiro atendimento: ____/____/______ 

Tipo de atendimento: _____________________________________________________ 

Apresentou comprovante de rendimentos: □Sim     □Não 

Preencheu declaração de hipossuficiência e perfil sócio-econômico: □Sim    □Não 

Motivos do indeferimento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informo que o requerente poderá formular PEDIDO DE REVISÃO dessa decisão ao Defensor 

Público-Geral do Estado, no prazo de 24 horas nos casos de urgência, e de até 10 (dez) dias nas 

demais hipóteses, a contar do primeiro dia útil subsequente à intimação desta decisão da recusa, 
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com fundamento no inciso III do art. 4º - A da Lei Complementar Federal 80/94 c.c art. 6º da 

Resolução CSDPE nº .  

_____________________, _____de  ______________de 20____  

 

____________________________________________ 

Defensor Público 

Ciência do requerente:_________________________________ Data____/____/____ 

 

ANEXO II RESOLUÇÃO CSDPE Nº 026/2012 

 

PEDIDO DE REVISÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA 

 

EXCELENTÍSSO SENHOR DEFENSOR PÚBLICO GERAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO 

PIAUÍ 

 

Nome  

nacionalidade  Estado civil  

Profissão  

 

 

Endereço 

 

RUA/AV. 

 

 

BAIRRO  FONES  

CIDADE  CEP  

 
venho, mui respeitosamente, requerer a REVISÃO  DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE 

ASISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA, cuja cópia segue em anexo, pelos fatos e fundamentos a seguir 

expostos: 
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             _____________________, _____de  ______________de 20____  

 

____________________________________________ 

Requerente 
 

                                                      ANEXO III RESOLUÇÃO CSDPE Nº 026/2012 
 

EXCELENTÍSSO SENHOR DEFENSOR PÚBLICO GERAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO 

PIAUÍ 

 

Nome  

nacionalidade  Estado civil  

Profissão  

 

 

Endereço 

 

RUA/AV. 

 

 

BAIRRO  FONE  

CIDADE  CEP  

 
venho RECUSAR A ASSISTENCIA DO DEFENSOR PÚBLICO 

________________________________________________________________________, lotado na  

_______________________________________________________________ nos termos da 

Resolução ______ do CSDPE, pelos motivos a seguir descritos 
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              _____________________, _____de  ______________de 20____ 

 

____________________________________________ 

Assistido 

ANEXO IV RESOLUÇÃO CSDPE Nº 026/2012 
 

INFORMAÇÕES  SÓCIO-ECONÔMICAS PARA FINS DE OBTENÇÃO DE 

ASSISTÊNCIA JURÍDICA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ 
 

1 - INFORMAÇÕES PESSOAIS 

 

Nome  

Estado Civil    

Naciona- 
Idade  

Profissão  

RG  CPF  

 

 

Endereço 

 

RUA/AV. 

 

 

BAIRRO  FONES  

CIDADE  CEP  

 

2. INFORMAÇÕES SÓCIO-ECONOMICAS 

a) Renda mensal familiar bruta: R$_____________ Juntou comprovante: □Sim   □Não. 

b) Paga imposto de renda? □Não  □Sim: valor R$ ________________________________ 

c) Paga contribuição previdenciária oficial?  □Não   □Sim: valor R$ _________________ 

d) Paga pensão alimentícia? □Não   □Sim: valor: R$ ______________________________ 
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f) Recebe rendimentos concedidos por programas oficiais de transferência de renda do Governo 

Federal?  □Não □Sim: qual? ________________________________     Valor:             

R$__________________________ 

g) Recebe Benefício Assistencial do INSS?  □Não □Sim: valor R$ ________________ 

h) Quantas pessoas residem com o(a) assistido(a) ? ________ 

i) Quantas dessas pessoas possuem fonte de renda? ________ 

Especificar nome, grau de parentesco e renda mensal: 

1. ___________________________ Parentesco: ________________ Renda:________ 

2. ___________________________ Parentesco: ________________ Renda:________ 

3. ___________________________ Parentesco: ________________ Renda:________ 

4. ___________________________ Parentesco: ________________ Renda:________ 

5. _________________________ Parentesco: ________________ Renda:_______ 

 

TOTAL DA RENDA FAMILIAR MENSAL:  R$: ___________________ 

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

a) Possui casa própria? □Não □Sim  

b) Paga aluguel?   □Não   □Sim: valor R$: ________________ 

c) Paga financiamento de imóvel? □Não   □Sim: valor R$: _______________ 

d) Possui automóvel?  □Não □Sim.  Paga financiamento: □Não □Sim    

e) Paga plano de saúde? □Não   □Sim: valor R$: _____________ 

f) Paga mensalidade escolar/de universidade? □Não   □Sim: valor R$: ___________ 

g) Paga água?  □Não  □Sim: valor R$: ______________  

h) Paga energia elétrica? □Não  □Sim: valor R$: ______________ 

i) outras despesas: especificar: _______________________________ Valor R$ _________ 

 

DECLARAÇÃO HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA 

 

DECLARO, para os devidos fins, que as informações supracitadas são verídicas e que sou pessoa 

pobre na forma da lei, não podendo, portanto, arcar com as custas processuais e 

honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de minha entidade 

familiar, nos termos do que dispõe o art. 5°, LXXIV, da Constituição Federal c.c os 
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arts. 1° e 4° da Lei 1.060/50 e art. 1º da Lei 7.115/83, razão pela qual solicito o 

DEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA junto à Defensoria 

Pública do Estado do Piauí. 

DECLARO que fui expressamente advertido pelo Membro da 

Defensoria Pública do Estado do Piauí de que a prestação de informações falsas 

perante funcionário público poderá tipificar o crime de falsidade ideológica, 

previsto no art. 299 do Código Penal Brasileiro, cuja pena é de reclusão, de 1 (um) a 

5 (cinco) anos e multa, sem prejuízo da condenação ao pagamento  do décuplo 

das custas não recolhidas, conforme reza o art. 4º., § 1º da Lei n. 1.060/50, bem 

como ao recolhimento de honorários advocatícios, a serem arbitrados pelo Poder 

Judiciário e revertidos para o Fundo de Modernização e Aparelhamento da 

Defensoria Pública do Estado do Piauí - FMADPEP.  

 

____________________, ______ de _____________ de 20___. 
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RESOLUÇÃO CSDPE Nº 029/2012 

 

Dispõe sobre o Regimento Interno do 

Conselho Superior da Defensoria Pública 

do Estado do Piauí. 

 

 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 

DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais,  

CONSIDERANDO a autonomia administrativa da Defensoria Pública do 

Estado, nos termos do art. 134, § 2º, da Constituição Federal;  

CONSIDERANDO que o art. 102 da Lei Complementar Federal de nº. 80/94 e 

o art. 17, inciso XII, da Lei Complementar Estadual de nº. 59/05, fixam a competência do 

Conselho Superior da Defensoria Pública para exercer o poder normativo no âmbito da 

Instituição, 

 

                   RESOLVE: 
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CAPÍTULO I – DO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA 

 

Art. 1º O Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Piauí que possui 

atribuição de exercer as atividades consultivas, normativas e decisórias no âmbito desta 

Instituição, reger-se-á pelas disposições legais pertinentes e pelas normas específicas 

constantes deste Regimento.  

 

Art. 2º O Conselho Superior será sempre adjetivado como "Egrégio" e a participação dos 

seus integrantes, que receberão tratamento protocolar, será considerada função relevante 

nos termos da lei. 

 

 SEÇÃO I - DA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO SUPERIOR 

 

Art. 3º O Conselho Superior é composto pelo Defensor Público-Geral, pelo Subdefensor 

Público-Geral, pelo Corregedor-Geral e pelo Ouvidor-Geral, como membros natos, e por 05 

(cinco) Defensores Públicos estáveis em efetivo exercício.  

§ 1º Na hipótese de inexistência de membros suficientes que reúnam o requisito inserto no 

caput, poderão concorrer todos os membros da carreira. 

§ 2º Os membros do Conselho Superior serão escolhidos por voto direto, plurinominal, 

obrigatório e secreto de todos os membros da Instituição, para mandato de 02 (dois) anos, 

facultada uma reeleição.  

§ 3º São suplentes dos membros eleitos estáveis de que trata o caput deste artigo, os 05 

(cinco) mais votados em ordem decrescente.  

§ 4º Serão proclamados eleitos os mais votados e, ocorrendo empate, terá preferência o de 

categoria mais elevada; o mais antigo na classe; o mais antigo na carreira; o de maior tempo 

de serviço público em geral; o de maior idade. 

 

§ 5º  Os candidatos que, no processo eleitoral, obtiverem votação imediatamente inferior a 

dos eleitos, serão proclamados, pela ordem, suplentes do Conselho Superior.  

§ 6º  Conselho Superior é presidido pelo Defensor Público-Geral, que terá voto de 

qualidade, exceto em matéria disciplinar. 

§ 7º  As eleições serão realizadas de conformidade com as instruções normativas baixadas 

pelo Conselho Superior. 

§ 8º Qualquer membro, exceto o nato, pode renunciar de sua condição de Conselheiro, 

assumindo, imediatamente, o respectivo suplente.  

§ 9º Todos os membros do Conselho Superior, excetuado o Ouvidor-Geral, terão direito a 

voto.  

§ 10º O presidente da entidade de classe de maior representatividade dos membros da 

Defensoria Pública do Estado terá assento e voz nas reuniões do Conselho Superior, 

informando a este órgão, com antecedência de 24 horas da sessão, eventual ausência, 

indicando substituto legal. 

§ 11º Durante as férias e licença em caráter especial, é facultado ao titular exercer suas 

funções no Conselho Superior mediante prévia comunicação ao Presidente. 
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§ 12º Os membros eleitos para o Conselho Superior tomarão posse e entrarão em exercício 

em sessão solene, a ser realizada na primeira sessão subseqüente ao término do mandato da 

formação anterior.  

 

SEÇÃO II - DOS ÓRGÃOS DO CONSELHO SUPERIOR 

 

Art. 4º Para o exercício de suas funções, o Conselho Superior contará com os seguintes 

órgãos internos:  

I - Presidente;  

II - Conselheiros; 

III - Secretário.  

 

Subseção I – Da Presidência  

 

Art. 5º O Conselho Superior é presidido pelo Defensor Público-Geral, que será substituído 

pelo Subdefensor Público-Geral, e este pelo Corregedor-Geral.  
 

Art.5º O Conselho Superior é presidido pelo Defensor Público-Geral, que será substituído 

pelo Subdefensor Público-Geral, este pelo Corregedor-Geral e este pelo Sub-Corregedor 

Geral. (Redação dada pela Res. nº 035/2012 – CSDPE, pub. D.O pág. 12, de 19/11/2012) 

 

§ 1º Ocorrendo vacância do cargo de Defensor Público-Geral, a Presidência do Conselho 

Superior será exercida pelo Defensor Público que assumir as funções inerentes ao cargo.  

§ 2º Cabe ao Defensor Público-Geral, ou seu substituto, quando for o caso, o voto de 

qualidade, em caso de empate, exceto em matéria disciplinar.  

 

Art. 6º Ao Presidente compete:  

I - Dar posse aos Conselheiros;  

II - Presidir as sessões, mantendo e dirigindo a regularidade dos trabalhos;  

III - Proceder a distribuição dos processos;  

IV - Convocar as sessões extraordinárias e solenes, sempre que se fizerem necessárias, 

podendo alterar, por motivo justificado, as datas das sessões ordinárias;  

V - Fazer publicar em meio eletrônico de acesso irrestrito, com antecedência mínima de 03 

(três) dias, a pauta das sessões e as atas das reuniões e decisões emanadas do Conselho e, 

em sentido multiplicador, em outro meio eletrônico de acesso irrestrito;  

VI - Encaminhar ao Secretário, para inclusão em pauta, as matérias de competência do 

Conselho Superior da Defensoria Pública nas sessões: 

a) ordinárias e extraordinárias que convocar; 

b) extraordinárias, convocadas ou provocadas pelos demais membros do Conselho Superior 

da Defensoria Pública, nela também incluídas, obrigatoriamente, as matérias constantes da 

convocação ou provocação. 

VII- Fazer publicar, no órgão de imprensa oficial, no prazo de 10 (dez) dias após a 

aprovação da ata respectiva, as resoluções aprovadas; 
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VIII - Tornar secreta a sessão e determinar que se restaure a sua publicidade, quando for o 

caso, assim como suspendê-la, por deliberação da maioria de seus membros;  

IX - Designar o secretário do Conselho;  

X - Comunicar aos demais membros, nas reuniões, as providências de caráter 

administrativo em que haja interesse do Conselho;  

XI - Expedir os atos necessários ao cumprimento das decisões do Conselho;  

XII - Executar as decisões do Conselho, cujo cumprimento não for atribuído a outro órgão;  

XIII - Decidir, ad referendum, sobre matérias urgentes e na hipótese de inexistência de 

tempo hábil para convocação do Conselho, cuja apreciação pelo colegiado deverá ocorrer 

na primeira sessão ordinária subseqüente à prática do ato;  

XIV - Observar e fazer observar este regimento; 

XV - Velar pelo respeito às prerrogativas do Conselho; 

XVI - Representar o Conselho perante quaisquer órgãos ou autoridades; 

XVII - Assinar as atas das sessões do Conselho; 

XVIII - Delegar aos demais conselheiros a prática de ato de sua competência; 

XIX - Instituir comissões de apoio, composta por Defensores Públicos e/ou funcionários da 

Defensoria Pública para elaboração de estudos e pareceres técnicos sobre matéria de 

interesse do Conselho; 

XX - Executar outras atribuições que lhe forem conferidas.  

 

Subseção II – Dos Conselheiros  

 

Art. 7º O serviço do Conselho é de natureza preferencial, não afastando o Conselheiro das 

suas atribuições ordinárias na Defensoria Pública.  

 

Art. 8º Os Conselheiros eleitos permanecerão lotados em seus órgãos de origem, sendo-

lhes assegurada a prerrogativa de dispensa das atividades ordinárias para comparecimento 

às sessões e aos eventos do Conselho.  

 

Art. 9º Aplicam-se aos Conselheiros as normas previstas na Lei Complementar Federal n. 

80/94 e na Lei Complementar Estadual n. 59/05 sobre impedimento, incompatibilidade e 

suspeição e, subsidiariamente, as disposições do Código de Processo Civil.  

 

§ 1º Nas hipóteses de impedimento, incompatibilidade e suspeição, o Conselheiro fará 

imediata comunicação ao Presidente, deixando de votar a matéria sob exame.  

§ 2º Não haverá impedimento ou incompatibilidade dos Conselheiros quando da discussão 

e aprovação de normas de caráter geral.  

 

Art. 10. O Conselheiro tem os seguintes direitos: 

I - tomar lugar nas reuniões do Conselho, usando da palavra e proferindo voto;  

II - registrar em ata o fundamento de seus votos ou opiniões manifestadas durante as 

sessões, juntando, se entender conveniente, seus votos; 

III - obter informações sobre atividades do Conselho, tendo acesso às atas e documentos a 

elas referentes; 
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IV - elaborar projetos, propostas ou estudos sobre matéria de competência do Conselho e 

apresentá-los nas sessões, observada a pauta fixada pelo Presidente; 

V - propor a Presidência a constituição de grupos de trabalho ou comissões necessários à 

elaboração de estudos, propostas e projetos a serem apresentados em sessão; 

VI - requerer a inclusão, na ordem de trabalho das sessões do Conselho, de assunto que 

entendam dever ser objeto de deliberação e propor à Presidência do Conselho a realização 

de sessões extraordinárias; 

VII - Sugerir, em tempo hábil, para inclusão na pauta das sessões ordinárias matérias de 

natureza emergencial; 

VIII - pedir vista dos autos de processo em julgamento; 

IX - declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, que será comunicado ao Presidente do 

Conselho. 

 

Art. 11. O Conselheiro tem os seguintes deveres:  

I - Comparecer e participar das reuniões e sessões solenes para as quais for regularmente 

convocado; 

II - Assinar as atas aprovadas, nas quais poderá apor ressalvas, discutir e votar a matéria em 

pauta;  

III - Relatar os feitos que lhe forem distribuídos;  

IV - Exercer as funções que lhe são próprias e a que lhe for designada pelo Presidente do 

Conselho;  

V - Motivar os impedimentos, suspeições ou as incompatibilidades que lhe afetem, 

comunicando, de imediato ao Presidente; 

VI - Comunicar à Presidente, com antecedência mínima de três dias, que se ausentará da 

próxima reunião do Conselho; 

VII - Executar outras atribuições que lhe forem conferidas.  

 

Subseção III – Dos Suplentes dos Conselheiros 

 

Art. 12. Os suplentes substituem os Conselheiros eleitos em seus impedimentos ou 

afastamentos, sucedendo-lhes em caso de vacância.  

 

§ 1º. - Os suplentes serão convocados:  

I - nas licenças e afastamentos dos titulares por mais de 15 (quinze) dias;  

II - nas férias do titular, salvo se este previamente comunicar ao Presidente que pretende 

exercer suas funções nesse período;  

III - na vacância, caso em que o suplente o sucederá;  

IV - nas ausências ou impedimentos previamente comunicadas que importem falta de 

quórum para decisão.  

§ 2º. - Em todos os casos, a convocação será feita, preferencialmente, com antecedência 

mínima de 03 (três) dias. 

§ 3º.-  Nas hipóteses dos incisos I e II deste artigo a convocação cessará automaticamente 

se o Conselheiro titular reassumir suas funções.  

§ 4º. - Na hipótese do inciso IV deste artigo a convocação cessará quando não mais 

verificado o impedimento.  
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Subseção IV – Do Secretário 

 

Art. 13. Ao Secretário compete:  

I - Providenciar a redação das atas da reunião, lendo e subscrevendo-as;  

II - Proceder à leitura do expediente destinado ao Conselho; 

III - Rubricar e zelar pela guarda e conservação dos documentos do Conselho, fazendo, 

periodicamente, cópias de segurança em mídia eletrônica;  

IV - Determinar, quando for o caso, o arquivamento dos expedientes submetidos à 

apreciação do Conselho;  

V - Auxiliar o Presidente e os Conselheiros no desempenho de suas funções;  

VI - Providenciar a publicação, com antecedência mínima de 03 (três) dias, da pauta das 

sessões ordinárias e extraordinárias, bem como das sessões solenes, em meio eletrônico de 

acesso irrestrito;  

VII - Providenciar a publicação das atas e dos atos normativos no prazo de 10 (dez) dias 

após aprovação da ata respectiva. 

VIII – Digitalizar os processos que tramitam perante o Conselho e disponibilizá-los a todos 

os Conselheiros, ao Presidente da Associação Classista que participa do Conselho e ao 

Ouvidor-Geral. 

IX - Exercer qualquer outra função ou atribuição que lhe seja conferida. 

 

CAPÍTULO II - DAS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO SUPERIOR 

 

Art. 14. Ao Conselho Superior compete:  

I - exercer o poder normativo no âmbito da Defensoria Pública do Estado; 

II - opinar, por solicitação do Defensor Público-Geral, sobre matéria pertinente à autonomia 

funcional e administrativa da Defensoria Pública do Estado;  

III - elaborar lista tríplice destinada à promoção por merecimento e encaminhá-la ao 

Defensor Público-Geral para escolha daquele que será promovido, comunicando-lhe a 

ordem dos escrutínios, o número de votos e quantas vezes os indicados entraram em listas 

anteriores;  

IV - organizar a lista de antigüidade dos membros e da Defensoria Pública do Estado e 

decidir sobre as reclamações a ela concernentes;  

V - recomendar ao Defensor Público-Geral a instauração de processo disciplinar contra 

membros e servidores da Defensoria Pública do Estado;  

VI - decidir sobre pedido de revisão de processo administrativo disciplinar;  

VII - opinar acerca da remoção voluntária dos integrantes da carreira da Defensoria Pública 

do Estado e decidir, em grau de recurso, eventuais impugnações;  

VIII - decidir sobre a avaliação do estágio probatório dos membros da Defensoria Pública 

do Estado, submetendo sua decisão à confirmação do Defensor Público-Geral;  

IX - decidir acerca da destituição do Corregedor-Geral, por proposta do Defensor Público-

Geral, pelo voto de 2/3 (dois terços) de seus membros, assegurada ampla defesa;  

X - deliberar sobre a organização de concurso para provimento dos cargos da carreira de 

Defensor Público do Estado e os seus respectivos editais e regulamentos, designando os 
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representantes da Defensoria Pública do Estado que integrarão a Comissão de Concurso, e 

homologar o resultado final do certame;  

XI - deliberar sobre a organização de concurso para provimento dos cargos do quadro 

auxiliar de servidores da Defensoria Pública do Estado do Piauí e os seus respectivos 

editais e regulamentos, e homologar o resultado final do certame; 

XII - recomendar correições extraordinárias e a realização de visitas de inspeção para 

verificar eventuais irregularidades nos serviços afetos aos órgãos da Defensoria Pública do 

Estado do Piauí;  

XIII – editar as normas regulamentando a eleição para Defensor Público-Geral do Estado;  

XIV - decidir sobre a fixação ou a alteração de atribuições dos órgãos de atuação da 

Defensoria Pública e, em grau de recurso, sobre matéria disciplinar e os conflitos de 

atribuições entre membros da Defensoria Pública, sem prejuízo de outras atribuições;  

XV - aprovar o plano de atuação da Defensoria Pública do Estado, cujo projeto será 

precedido de ampla divulgação; 

XVI - opinar acerca do afastamento dos integrantes da carreira da Defensoria Pública do 

Estado e decidir, em grau de recurso, eventuais impugnações;  

XVII – elaborar as normas regulamentadoras para a formação da lista tríplice para o cargo 

de Ouvidor Geral da Defensoria Pública do Estado; 

XVIII – escolher o Ouvidor Geral, dentre cidadãos de reputação ilibada, não integrante da 

carreira, indicados em lista tríplice formada pela sociedade civil, para mandato de 2 (dois) 

anos, permitida 1 (uma) recondução; 

XIX - elaborar o Regimento Interno da Ouvidoria-Geral e definir sobre sua estrutura; 

XX - decidir, por 2/3 de seus membros, acerca da destituição do Ouvidor-Geral, após 

encaminhamento de proposta pelo Defensor Público-Geral; 

XXI - opinar sobre remoção compulsória dos membros da carreira; 

XXII - opinar sobre a fixação das Diretorias Regionais; 

XXIII - decidir sobre a suspensão do estágio probatório de membro da Defensoria Pública 

do Estado do Piauí. 

XXIV – desempenhar outros encargos conferidos por lei, bem como pronunciar-se sobre 

qualquer assunto que lhe seja submetido pelo Defensor Público-Geral. 

 

Parágrafo único. As decisões do Conselho Superior serão motivadas e publicadas, bem 

assim as suas sessões deverão ser públicas, exceto nas hipóteses legais de sigilo, sendo as 

referidas sessões realizadas, no mínimo, bimestralmente, podendo ser convocadas por 

qualquer Conselheiro, caso não realizada dentro deste prazo.  

 

CAPÍTULO III – DOS PROCEDIMENTOS E SESSÕES 

 

SEÇÃO I - DO REGISTRO 

 

Art. 15. Os processos serão recebidos pelo Sistema de Protocolo Único da Defensoria 

Pública e remetidos no mesmo dia para o Secretário do Conselho, a fim de serem 

registrados na data do recebimento.  

 

SEÇÃO II - DA ORDEM DOS TRABALHOS 
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Art. 16. O Conselho Superior reunir-se-á, ordinariamente, na segunda e última sexta-feira 

do mês e, extraordinariamente, sempre que for convocado. 

Parágrafo único: No caso da sexta-feira ser feriado, a sessão será realizada na primeira 

sexta-feira útil seguinte. 

 

Art. 17. As sessões ordinárias do Conselho Superior da Defensoria Pública serão divididas 

em duas partes, o “Expediente” e a “Ordem do Dia”, lavrando-se ata circunstanciada, 

obedecida a seguinte ordem dos trabalhos: 

 

§ 1º – O “Expediente” envolve: 

a) abertura da sessão, conferência de quorum e instalação da reunião; 

b) leitura, aprovação e assinatura da ata da reunião anterior, caso esta providência ainda não 

tenha sido tomada; 

c) comunicações do Presidente e dos Conselheiros; 

d) relato do Secretário Executivo sobre as providências tomadas para o cumprimento das 

deliberações da sessão anterior e outros informes; 

e) distribuição de novos expedientes; 

 

§ 2º – A “Ordem do Dia” envolve: 

a) a discussão e deliberação das matérias constantes na pauta; 

b) a discussão e deliberação de assuntos de interesse geral da Instituição, de natureza 

urgente, e não constantes na pauta, que, a critério do Conselho, comportem deliberação 

imediata, independentemente da aplicação das normas regimentais de processamento; 

c) o encerramento da Sessão. 

 

Art. 18. A distribuição será feita pelo Presidente do Conselho.  

 

§ 1º Os feitos serão distribuídos a começar pelo Conselheiro que se seguir ao último 

contemplado na distribuição anterior.  

§ 2º A distribuição iniciar-se-á pelos membros natos, seguindo-se do conselheiro eleito 

mais votado.  

§ 3º Nos casos de prevenção, impedimento, suspeição ou dependência far-se-á, 

oportunamente, a compensação.  

§ 4º Apresentado o parecer pelo relator, a matéria ou procedimento será encaminhado ao 

revisor que será o conselheiro seguinte na ordem de distribuição.  

 

Art. 19. Os pedidos de remoção, permuta ou aproveitamento, em que houver algum 

interesse comum, serão distribuídos, por dependência, ao mesmo relator.  

 

Art. 20. Estando o relator incompatibilizado ou sendo suspeito, declarará nos autos a 

incompatibilidade ou a suspeição e determinará a remessa do processo ao Presidente, para 

nova distribuição.  
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Art. 21. Ao membro do Conselho, quando de regresso de licença ou férias, serão remetidos 

os processos distribuídos ao suplente-substituto, independente de nova distribuição.  

Parágrafo Único.  Ao suplente serão remetidos os processos distribuídos ao titular que 

ainda não estejam àquele vinculados.  

 

Art. 22. Dar-se-á a vinculação do Conselheiro titular ou suplente, salvo caso de força 

maior, quando:  

a) Tiver aposto visto nos autos;  

b) Tiver pedido adiamento do julgamento ou já houver proferido voto em julgamento 

adiado;  

c) Como relator sendo Conselheiro titular, ou suplente quando tiver tomado parte no 

julgamento, nos casos de conversão em diligência.  

 

Art. 23. As reclamações contra qualquer impropriedade na distribuição serão dirigidas ao 

Presidente e decididas pelo Conselho.  

 

Art. 24. O Conselho Superior reunir-se-á, ordinariamente, na segunda e última sexta-feira 

do mês e, extraordinariamente, sempre que for convocado.  

Parágrafo único. Em caso da sexta-feira ser feriado a sessão será realizada na primeira 

sexta-feira útil seguinte. 

 

Art. 25. As sessões ordinárias do Conselho Superior da Defensoria Pública serão divididas 

em duas partes, o “Expediente” e a “Ordem do Dia”, lavrando-se ata circunstanciada, 

obedecida a seguinte ordem dos trabalhos: 

§ 1º – O “Expediente” envolve: 

a) abertura da sessão, conferência de quorum e instalação da reunião; 

b) leitura, aprovação e assinatura da ata da reunião anterior, caso esta providência ainda não 

tenha sido tomada; 

c) comunicações do Presidente e dos Conselheiros; 

d) relato do Secretário sobre as providências tomadas para o cumprimento das deliberações 

da sessão anterior e outros informes; 

e) distribuição de novos expedientes; 

§ 2º – A “Ordem do Dia” envolve: 

a) a discussão e deliberação das matérias constantes na pauta; 

b) a discussão e deliberação de assuntos de interesse geral da Instituição, de natureza 

urgente, e não constantes na pauta, que, a critério do Conselho, comportem deliberação 

imediata, independentemente da aplicação das normas regimentais de processamento; 

c) o encerramento da Sessão. 

 

SEÇÃO III – DO EXPEDIENTE 

 

Subseção I – Da Instalação 

 

Art. 26. A abertura, conferência de quorum e instalação da reunião compete ao Presidente 

do Conselho Superior. 
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§ 1º - Caso no horário previsto o Presidente, ou seu substituto, estiver ausente ou se retirar 

da sessão, assumirá a Presidência o Corregedor-Geral, devolvendo a Presidência ao 

Defensor Público-Geral ou seu substituto, caso compareça ou retorne antes do término da 

reunião. 

§ 2º - Ausente o Secretário do Conselho Superior, o Presidente convocará seu substituto e, 

se ausente este, será convocado Defensor Público, na qualidade de Secretário “ad hoc”. 

§ 3º - Para a instalação da reunião é necessária a presença de ao menos 5 (cinco) membros 

do Conselho Superior com direito a voto. 

§ 4º - Não havendo quorum suficiente, aguardar-se-á por trinta minutos; e não havendo 

número legal, lavrar-se-á ata circunstanciada da ocorrência, ficando prejudicada e 

dependente de nova convocação a realização da reunião. 

§ 5º - Havendo quorum, o Presidente declarará instalada a sessão. 

§ 6º - Caso no curso da reunião, por qualquer motivo, o quorum mínimo não for mantido, 

tal circunstância será lançada em ata e imediatamente suspensa a reunião. 

§ 7º - A ausência ou o impedimento ocasional de membro do Conselho Superior da 

Defensoria Pública só levará à suspensão da reunião na hipótese de, por isso, sobrevir falta 

de quorum. 

 

Subseção II – Da Verificação da Ata 

 

Art. 27. Após a verificação do quorum, o Presidente declarará aberta a sessão, procedendo-

se a leitura da ata da sessão anterior, a qual será submetida à aprovação do Conselho, caso 

esta providência ainda não tenha sido tomada em reunião anterior. 

 

§ 1º - Todos os incidentes relativos à ata da reunião anterior serão discutidos e votados 

antes do prosseguimento da sessão, caso o documento já não tenha sido aprovado. 

§ 2º - O membro do Conselho Superior da Defensoria Pública que não estiver de acordo 

com a ata, admitidos pedidos de retificação, supressão ou aditamento de seu texto, proporá 

a questão ao Conselho, caso o documento já não tenha sido aprovado em sessão anterior. 

§ 3º - A votação para aprovação da ata obedecerá ao disposto na Subseção II da Sessão IV 

deste Capítulo. 

§ 4º – Acolhida a questão levantada contra a ata ainda não aprovada, na própria reunião 

será lavrado termo de retificação. 

§ 5º – Aprovada a ata, com ou sem retificações, será ela assinada pelo Presidente e pelo 

Secretário. 

 

Subseção III – Da Leitura do Expediente e das Comunicações 

 

Art. 28. O expediente da reunião será lido pelo Presidente ou por quem ele indicar. 

 

Art. 29. As comunicações do Presidente e dos Conselheiros versarão sobre matérias de 

interesse do Conselho Superior ou da Defensoria Pública, e independerão de inclusão em 

pauta. 

§ 1º - Caso mais de um Conselheiro desejar fazer comunicações, o Presidente concederá a 

palavra observando a ordem estabelecida neste Regimento Interno para as votações. 
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§ 2º - Para além da simples manifestação, poderá haver discussão e deliberação de matéria 

administrativa afeta ao Conselho Superior de natureza urgente que, a critério do Conselho, 

comporte deliberação imediata, independentemente da aplicação das normas regimentais de 

processamento. 

 

Subseção IV – Do Relato do Secretário 

 

Art. 30. Finda a leitura do expediente e das comunicações, o Secretário discorrerá sobre as 

providências tomadas para o cumprimento das deliberações da sessão anterior e outros 

informes. 

 

Subseção V – Da Distribuição de Novos Expedientes 

 

Art. 31. Findo o espaço das manifestações, será procedida a distribuição de novos 

expedientes aos Conselheiros, para relatoria, pela Secretaria do Conselho Superior. 

§ 1º - A distribuição dos expedientes será feita de forma impessoal e proporcional na 

divisão dos serviços, e observada, rigorosamente, a ordem de chegada dos expedientes ao 

protocolo. 

§ 2º - A distribuição dos expedientes será feita mediante sistema rotativo, observada a 

seguinte ordem: Subdefensor Público-Geral, Corregedor-Geral, Defensor Público mais 

votado, e assim sucessivamente. 

§ 3º - Não participará da distribuição a que se refere este artigo o Defensor Público-Geral, o 

Conselheiro proponente do expediente e aquele que esteja impedido, incompatibilizado ou 

suspeito, bem como o Conselheiro Suplente. 

§ 4º - Estando o Relator impedido, incompatibilizado ou sendo suspeito, declarará nos 

autos a causa e determinará a remessa do processo ao Presidente, para nova distribuição do 

Expediente. 

§ 5º - O sistema rotativo de distribuição de expedientes poderá deixar de ser observado 

mediante pedido motivado de qualquer dos Conselheiros e concordância expressa do 

Relator. 

§ 6º - A quebra do sistema rotativo de distribuição de expedientes não importará em 

qualquer reescalonamento ou compensação em distribuições futuras, sendo tal distribuição 

não integrante da escala a que se refere o parágrafo segundo deste artigo. 

 

Art. 32. Encerrada a participação do Conselheiro nato ou eleito no Conselho Superior, os 

expedientes sob sua relatoria, ainda não relatados e/ou decididos, serão devolvidos para 

serem redistribuídos. 

 

Art. 33. Na distribuição de expedientes, dar-se-á vinculação do Conselheiro quando: 

I - tiver posto vista nos autos; 

II - tiver pedido adiamento do julgamento; 

III - já houver proferido voto em julgamento adiado ou matéria conexa; 

IV - na condição de Relator, tiver tomado parte no julgamento, com relação à nova votação, 

nos casos de conversão em diligência. 



150  

Parágrafo Único – Nos casos de prevenção ou dependência far-se-á, oportunamente, a 

compensação no sistema rotativo de distribuição de expedientes. 

 

Art. 34. Compete ao Relator, em expediente que lhe houver sido distribuído: 

I - apresentar voto escrito ou oral na sessão em que for deliberada a matéria; 

II - definir as diligências que entender convenientes à instrução do expediente e realizar 

tudo o que for necessário ao seu preparo; 

III - requerer os autos originais de processos relacionados com o expediente a relatar; 

IV - solicitar sejam apensados ou desapensados autos, findos ou em andamento; 

V - encaminhar o expediente à sessão. 

 

Art. 35. Recebido o expediente, deverá o Relator requerer a inclusão do procedimento em 

pauta em até três sessões ordinárias, esteja ou não instruído com o relatório e projeto de 

voto, permitida apenas uma renovação, por igual prazo, mediante requerimento prévio e 

aprovação pela maioria simples do Conselho. 

§ 1º - Com exceção dos casos urgentes e os que devam entrar em pauta por força do 

Regimento Interno, estando o Conselheiro afastado, por qualquer motivo, suspender-se-á o 

prazo previsto no caput deste artigo. 

§ 2º - Justifica a dilação do prazo previsto no caput deste artigo a realização de diligências 

definidas pelo Relator. 

§ 3º - Quando o julgamento do expediente depender de decisão ou diligência externa, junto 

a outro Poder, Instituição ou Órgão, poderá o Relator solicitar a suspensão do prazo 

previsto no caput deste artigo, até a obtenção da providência necessária ao julgamento do 

expediente. 

§ 4º - Em não sendo observado o prazo previsto no caput deste artigo, o Presidente mandará 

notificar pessoalmente o Relator – inclusive para que devolva os autos à Secretaria, quando 

for o caso – e determinará a redistribuição do expediente. 

 

SEÇÃO IV – DA ORDEM DO DIA 

 

Subseção I – Dos Autos de Expedientes 

 

Art. 36. As matérias a serem apreciadas pelo Conselho Superior na “Ordem do Dia” 

constarão obrigatoriamente em expedientes, devidamente autuados e previamente incluídos 

na pauta da sessão. 

§ 1º - Serão obrigatoriamente incluídos na pauta da “Ordem do dia”, para deliberação, os 

expedientes entregues pelo Relator à Secretaria em até 5 (cinco) dias anteriores à sessão 

imediatamente subsequente. 

§ 2º – Mediante deliberação da maioria simples do Conselho, atendendo à proposta 

formulada por qualquer Conselheiro, poderá ser excepcionada à pauta para discussão e 

votação de matéria considerada urgente. 

§ 3º – Na hipótese do parágrafo anterior, se o Relator ainda não houver elaborado voto 

escrito, poderá manifestar-se oralmente, apresentando texto escrito na sessão ordinária 

subsequente, juntamente com o Conselheiro, cujo voto tenha refletido a opinião majoritária, 

caso o voto do Relator não tenha sido vencedor. 
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§ 4º – As deliberações do Conselho Superior serão publicadas, por extrato, salvo nas 

hipóteses legais de sigilo. 

 

Subseção II – Da Discussão e da Votação 

 

Art. 37. Superados os provimentos referentes ao Expediente, e após a leitura da Ordem do 

Dia pelo Presidente, ou quem ele indicar, serão discutidas e votadas as matérias nela 

constantes. 

 

Art. 38. O Presidente, em cumprimento à pauta previamente fixada, anunciará, ou quem ele 

indicar, o número do expediente, o nome do interessado e o assunto em debate, dando 

início ao julgamento. 

§ 1º – Feito o anúncio, o Presidente concederá a palavra ao Relator, se for o caso, que fará a 

exposição do assunto, em breve relatório, sem manifestar o seu voto. 

§ 2º – Concluído o relatório pelo Relator, o Presidente dará a palavra, pelo tempo máximo 

de 5 (cinco) minutos, para os que tiverem interesse pessoal e direto na matéria em pauta, 

desde que inscritos até 15 (quinze) minutos antes da sessão, bem como ao Ouvidor-Geral 

da Defensoria Pública e ao presidente da entidade de classe de maior representatividade dos 

membros da Defensoria Pública do Estado, nesta ordem. 

§ 3º – Antes do início de qualquer votação, os membros do Conselho Superior poderão 

pedir a palavra para discutir a matéria, devendo o Presidente concedê-la desde logo. 

§ 4º – No caso de dois ou mais membros do Conselho Superior pedirem a palavra pela 

ordem ao mesmo tempo, o Presidente concederá a palavra observando a ordem estabelecida 

neste Regimento Interno para as votações. 

§ 5º – Encerrada a discussão sobre a matéria, o Presidente submeterá a questão ou o 

expediente em exame à votação, restituindo a palavra ao Conselheiro-Relator, se for o caso, 

para que profira seu voto, que será escrito e abrangerá, além do breve relatório, 

fundamentação e conclusão, com a indicação da decisão a ser tomada em caráter 

normativo, opinativo, autorizativo, executivo ou propositivo, conforme a hipótese. 

§ 6º – Após o voto do Relator, será votada a matéria, na seguinte ordem: Subdefensor 

Público-Geral, Corregedor-Geral, Defensor Público mais votado e assim sucessivamente. 

§ 7º – Os substitutos e suplentes ocuparão a posição do Conselheiro substituído no sistema 

de votação. 

§ 8º – É facultada a reconsideração do voto, a qualquer dos Conselheiros, até o 

encerramento da votação, exceto na ocorrência de motivo superveniente, onde a retificação 

ou a reconsideração do voto será permitida até a proclamação do resultado. 

§ 9º – A votação será considerada encerrada quando o último Conselheiro presente com 

direito a voto tiver proferido a sua decisão. 

Art. 39. O Conselheiro poderá pedir vista dos autos, fazendo-o obrigatoriamente até o 

momento de proferir o seu voto, devendo o processo ser reapresentado, obrigatoriamente, 

na primeira sessão ordinária subsequente. 

§ 1º – Em havendo pedido de vista, o expediente será remetido eletronicamente a todos os 

Conselheiros, considerando vista comum e coletiva a todos os Conselheiros presentes. 
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§ 2º – No caso da vista ser pedida por mais de um Conselheiro, o prazo será comum, 

permanecendo os autos na Secretaria para exame. 

§ 3º – No julgamento que tiver sido transferido em razão de pedido de vista, não tomará 

parte o Conselheiro que não houver assistido, na sessão anterior, ao relatório e/ou à 

sustentação oral que tenha sido produzida pelo interessado, sendo que, em inexistindo 

quorum em decorrência desta regra, renovar-se-á o julgamento com os Conselheiros 

presentes, inclusive oportunizando-se nova sustentação pelo interessado. 

§ 4º – Será admissível a conversão do julgamento em diligência, por pedido de 

Conselheiro, até o momento de proferir seu voto, aprovado por maioria simples do 

Conselho, quando, se aprovado, deverá o Presidente tomar as providências necessárias para 

o seu fiel cumprimento. 

§ 5º - Não será concedido o direito de vista, em se tratando de matéria urgente. 

 

Art. 40. A qualquer momento poderá ser suscitada questão de ordem por Conselheiro, a 

qual deverá ser imediatamente submetida à deliberação do Presidente. 

§ 1º – Considera-se questão de ordem toda dúvida suscitada sobre a interpretação deste 

Regimento, no que se relaciona com a sua prática ou com a legislação. 

§ 2º – A questão de ordem deve ser objetiva, claramente formulada, com a indicação 

precisa das disposições regimentais cuja observância se pretenda elucidar, e referir-se à 

matéria tratada na ocasião. 

§ 3º – Se o Conselheiro suscitante não indicar, inicialmente, as disposições em que se 

assenta a questão de ordem, o Presidente cassará sua palavra. 

§ 4º – O prazo para formulação ou contestação da questão de ordem não poderá exceder a 

três minutos. 

§ 5º – Formulada a questão de ordem e facultada a sua contestação a um Conselheiro, será 

ela resolvida pelo Presidente, sendo permitido opor-se imediatamente a decisão, 

submetendo-a ao Conselho. 

 

Art. 41. Nenhum Conselheiro poderá eximir-se de votar as matérias submetidas à 

apreciação do Conselho Superior, ressalvadas as hipóteses de impedimento ou suspeição, 

que deverão ser imediatamente comunicadas ao Presidente. 

§ 1º – Caso, em virtude de impedimento ou suspeição, a votação de uma questão ficar 

impossibilitada por falta de quorum de instalação ou de deliberação, a apreciação dessa 

matéria específica será adiada por uma sessão, convocando-se o(s) suplente(s) para sua 

votação. 

§ 2º – A convocação do suplente será restrita à matéria em relação à qual houve o 

impedimento ou suspeição. 

§ 3º – O impedimento ou suspeição deve ser justificado e aceito pelo Conselho, exceto se 

lastreado em motivo de foro íntimo, que não poderá ser negado pelo Conselho Superior. 

 

Art. 42. Terminada a votação, o Presidente proclamará o resultado. 

§ 1º – Proclamado o resultado, nenhum Conselheiro poderá reconsiderar o seu voto. 

§ 2º – Se o resultado da votação não acolher o voto do Conselheiro-Relator, será designado, 

pelo Presidente, para redigir o voto, o Conselheiro, cujo voto tenha refletido a opinião 
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majoritária, que deverá entregá-lo por escrito na sessão ordinária subseqüente, o qual 

deverá ser aprovado pelo Pleno. 

Art. 43. Nas sessões extraordinárias e solenes aplicar-se-á o disposto nesta seção, desde 

que compatível com a finalidade específica para a qual foram convocadas. 

Parágrafo Único – Nas sessões extraordinárias, não será concedido pedido de vista em 

matéria considerada urgente. 

 

Art. 44.  O Conselho Superior poderá, a seu juízo, solicitar parecer a Assessoria Jurídica da 

Defensoria Pública ou a membro da carreira, exceto em se tratando de caso sob sigilo. 

 

Subseção III – Das Deliberações 

 

Art. 45. As decisões do Conselho Superior serão motivadas e publicadas, exceto quando o 

tema impuser o sigilo, para preservar interesses da Defensoria Pública ou a privacidade ou 

a honra de qualquer de seus membros, onde a sessão se fará secreta e, se for o caso, 

também a votação. 

Parágrafo Único – Não havendo disposição legal, a imposição de sigilo à sessão e 

deliberação dependerá da decisão da maioria qualificada de 2/3 (dois terços) de seus 

membros. 

 

Art. 46. As deliberações do Conselho Superior serão tomadas por maioria simples de 

votos, salvo disposição legal ou regimental em contrário, presente a maioria absoluta de 

seus membros com direito a voto. 

§ 1º – Por maioria simples entende-se a metade mais um dos Conselheiros com direito a 

voto presentes na sessão ou, não sendo inteiro o resultado da divisão, o primeiro número 

inteiro que se seguir. 

§ 2º – Por maioria absoluta entende-se a metade mais um dos membros do Conselho 

Superior da Defensoria Pública com direito a voto ou, não sendo inteiro o resultado da 

divisão, o primeiro número inteiro que se seguir. 

§ 3º – Por maioria qualificada entende-se o total de 2/3 (dois terços) dos membros do 

Conselho Superior com direito a voto ou, não sendo inteiro o resultado da divisão, o 

primeiro número inteiro que se seguir. 

 

Art. 47. Exige-se maioria qualificada de 2/3 (dois terços) de seus membros para: 

I – decidir a proposta do Defensor Público-Geral do Estado visando à destituição do 

Corregedor-Geral, assegurada a ampla defesa; 

III – decidir acerca da destituição do Ouvidor-Geral, assegurada a ampla defesa; 

IV – decidir acerca do sigilo das suas deliberações, para preservar interesses da Defensoria 

Pública ou a privacidade ou a honra de qualquer de seus membros; 

V – elaborar o seu Regimento Interno e aprovar suas alterações. 

 

CAPÍTULO IV – DA CONFECÇÃO DA ATA 

 

Art. 48. Será lavrada, em folhas para encadernamento anual, ata de cada sessão, da qual 

constará:  
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I - Dia, mês e ano da sessão, com a indicação da respectiva ordem numérica, e a hora de 

abertura e encerramento; 

II - O nome do membro do Conselho que tenha presidido a sessão, bem como dos 

Conselheiros presentes e ausentes;  

III - Os processos julgados, sua natureza de ordem, o resultado da votação, o nome do 

relator e dos Conselheiros que se declararam impedidos;  

IV - As propostas apresentadas, com a correspondente decisão;  

V - A indicação da matéria tratada e votada;  

VI – Resumo de tudo o mais que tenha ocorrido.  

§ 1º. - A ata será lavrada pelo Secretário do Conselho.  

§ 2º - Aprovada no início de cada sessão, a ata anterior será assinada pelo Presidente e 

demais membros que dela participaram, além do Secretário.  

 

Art. 49.  Mencionar-se-ão, na ata, todos os votos, declarando-se se o resultado foi obtido 

por unanimidade ou maioria.  

 

CAPÍTULO V – DA EXECUÇÃO DAS DELIBERAÇÕES 

 

Art. 50. No dia útil subseqüente ao da reunião, o Secretário providenciará a expedição dos 

ofícios e o cumprimento das deliberações do Conselho Superior. 

§ 1º – Os ofícios do Conselho Superior serão subscritos pelo Presidente ou pelo Secretário, 

quando houver expressa delegação daquele. 

§ 2º – As cópias dos ofícios e os respectivos expedientes serão arquivadas na Secretaria. 

 

CAPÍTULO VI – DA APROVAÇÃO E DAS ALTERAÇÕES DO REGIMENTO 

INTERNO 
 

Art. 51. Ao Conselho Superior da Defensoria Pública compete elaborar o seu Regimento 

Interno e aprovar suas alterações, pela maioria qualificada de 2/3 (dois terços) de seus 

membros. 

 

Art. 52. Este Regimento Interno poderá ser modificado mediante proposta de qualquer 

membro do Conselho Superior, encaminhada ao Presidente. 

Parágrafo único. A proposta de alteração do Regimento Interno será colocada em pauta na 

primeira reunião ordinária subseqüente. 

 

Art. 53. As alterações aprovadas serão encaminhadas para publicação. 

 

CAPÍTULO VII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
 

Art. 54. O Conselho Superior poderá solicitar ao Defensor Público-Geral a designação de 

Defensor Público, com ou sem prejuízo de suas atribuições normais, para prestar 

colaboração no tocante ao funcionamento do órgão e exercício de suas competências. 
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Art. 55. As questões interpretativas e os casos omissos serão resolvidos pelo próprio 

Conselho Superior. 

 

Art. 56. Este Regimento entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial. 

 

Sala de Reuniões do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do 

Piauí, em 04 de maio de 2012. 

 

 

Norma Brandão de Lavenére Machado Dantas 

Defensora Pública-Geral 

Presidente do Conselho Superior da Defensoria Pública 
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RESOLUÇÃO Nº 030/2012 – CSDP 

 

Adota, no âmbito da Defensoria 

Pública do Estado do Piauí, o Código 

de Ética das Defensorias Públicas dos 

Estados da Federação. 

 

 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 

PIAUÍ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 17, incisos VI e XII, da Lei 

complementar Estadual n°. 59, de 30 de novembro de 2005 e art. 102 da Lei Complementar 

Federal nº. 80, de 12 de janeiro de 1994, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Adotar, no âmbito da Defensoria Pública do Estado do Piauí, o Código de Ética 

das Defensorias Públicas dos Estados da Federação, aprovado pelo Colégio Nacional dos 

Corregedores Gerais das Defensorias Públicas Estaduais e do Distrito Federal – 

CNCGDPE/DF, nos termos da Resolução nº 002/GAB/CNCG, de 24 de setembro de 2009, 

anexa. 

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

 

Sala de Reuniões do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Piauí, em 

04 de maio de 2012. 

 

 

Norma Brandão de Lavenére Machado Dantas 

Defensora Pública-Geral 

Presidente do Conselho Superior da Defensoria Pública 

 

Resolução publicada no DOE nº 72, pág. 8/10, de 18/04/2014. 

 

 

 

 

 

                          

 

 



157  

 

 

 

 

 

 

RESOLUÇÃO CSDPE Nº 031/2012  

 
Disciplina as arguições de impedimento, 

suspeição e recusa a assistência dos 

Defensores Públicos, normatizando o 

respectivo trâmite 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, especialmente as contidas no artigo 102 da 

Lei Complementar Federal nº 80/1994 e 17, incisos X e XII da Lei Complementar Estadual 

nº 59/2005, visando à melhoria dos serviços no âmbito da Defensoria Pública Estadual, e 

 

CONSIDERANDO a autonomia administrativa garantida no art. 134 da 

Constituição Federal, bem como no art. 97 – A, caput, da Lei Complementar Federal nº 

80/1994, 

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação do procedimento de 

argüição de impedimento, suspeição e de recusa à assistência de Defensor Público pelo 

assistido da Defensoria Pública Estadual,  

CONSIDERANDO que a arguição de suspeição por motivo de ordem íntima 

deve vir com as razões externadas pelo Defensor Público, para o regular desenvolvimento 

da prestação do serviço de assistência jurídica integral e gratuita, 

CONSIDERANDO que a eficiência é um dos princípios gerais da 

Administração Pública, nos termos do art. 37, caput, da Constituição Federal, bem como é 

direito do assistido da Defensoria Pública a qualidade e a eficiência no atendimento, nos 

termos do art. 4º- A, inciso II, da Lei Complementar Federal nº 80/1994, 

  

  RESOLVE: 

 

Art. 1º As hipóteses de impedimento e suspeição do Defensor Público obedecem às 

disposições legais contidas nos arts. 80 a 83 da Lei Complementar nº 59/2005, observando-

se os procedimentos disciplinados nesta Resolução. 
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Art. 2º As arguições de impedimento e suspeição devem ser apresentadas 

preferencialmente em formulário próprio constante do Anexo I desta Resolução, dirigidas 

ao Defensor Público-Geral com a qualificação completa do assistido e as razões de fato e 

de direito que fundamentam o pedido, devendo ser instruídas com documentação 

necessária, especialmente com cópia do encaminhamento do assistido ao Defensor Público, 

se houver, sob pena de não acolhimento. 

 

§ 1º Quando o fato motivador da argüição de impedimento e suspeição do Defensor Público 

tornar-se conhecido somente por ocasião da realização de audiência ou qualquer outro ato 

processual, deve ser informado ao magistrado que presidir o feito para que conste em ata, 

requerendo o Defensor Público a suspensão do ato processual ou a designação de outra data 

para realizá-lo, procedendo-se em seguida na forma do caput.    

 

§ 2º Na hipótese do parágrafo anterior, quando não houver acolhimento pelo magistrado do 

pedido de sobrestamento do ato processual, buscando evitar prejuízo processual para o 

assistido, deverá o Defensor Público prosseguir no feito até o seu término, procedendo-se, 

em seguida, na forma do caput. 

  

Art. 3º A hipótese do art. 80, inciso I, in fine, da Lei Complementar nº 59/2005 deverá ser 

explanada de forma específica, de modo a possibilitar a apuração do interesse na causa pelo 

Defensor Público, a justificar a hipótese legal de impedimento. 

 

Art. 4º Na hipótese de suspeição por motivo íntimo, o Defensor Público deverá relatar 

minuciosamente as razões dessa arguição, em expediente reservado, dirigido ao Defensor 

Público-Geral, instruindo, se possível, com documentação pertinente, sob pena de não 

acolhimento. 

  

Parágrafo único. Não se consideram motivos para argüição de suspeição por motivo 

íntimo quando a situação de conflito for exclusivamente decorrente de reclamação sobre 

aspectos objetivos do trâmite processual, alheios à atuação direta do Defensor Público. 

 

 

Art. 5º O assistido da Defensoria Publica poderá apresenta recusa a assistência do Defensor 

Público natural, especificando o motivo, preferencialmente em requerimento padronizado 

constante do Anexo II desta Resolução dirigido ao Defensor Público-Geral, podendo ser 

instruído com documentos e indicação de testemunhas. 

 

§ 1º Despachando o requerimento, o Defensor Público-Geral dará ciência imediatamente ao 

Defensor Público recusado, que pode reconhecer o impedimento ou a suspeição, ou 

impugnar a recusa no prazo de 3 (três) dias, declinando as razões da impugnação,  podendo 

anexar documentos e indicar testemunhas. 

 

§ 2º Ouvido o Corregedor-Geral da Defensoria e verificando que a recusa não tem 

fundamento legal, o Defensor Público-Geral determinará o seu arquivamento; no caso de 

acolhimento da recusa ou reconhecendo o Defensor Público seu impedimento ou suspeição, 
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o Defensor Público-Geral designará substituto legal para o caso, dando ciência da decisão 

aos interessados. 
§2º 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. (Alteração 

feita pela Res. nº 113/2019 – CSDPE, pub. D.O nº 46, pág. 13, de 11/03/2019) 

 

Art. 6º Da decisão que deferir ou indeferir o pleito de argüição de impedimento, suspeição 

ou recusa de Defensor Público caberá recurso hierárquico ao Conselho Superior, no prazo 

de 03 (três) dias. 

 

Art. 7º Os expedientes administrativos relativos à argüição de impedimento, suspeição ou 

recusa a assistência de Defensor Público terão tramitação preferencial.  

 

§ 1º O Defensor Público natural ou designado ficará obrigado a orientar, postular e 

defender os direitos e interesses do assistido de forma integral, pelo prazo de 10 (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 nº 59/2005); 

 

§ 2º Escoado o prazo do parágrafo anterior, o Defensor Público Geral designará, de forma 

precária, Defensor Público substituto para defender os direitos e interesses do assistido, até 

a decisão definitiva do pleito. 

 
§1º 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). (Alteração feita pela Res. nº 113/2019 – CSDPE, pub. D.O nº 46, pág. 13, de 11/03/2019) 

 

§2º Escoado o prazo do §1º, o Defensor Público Geral designará, o substituto natural do suscitante 

ou do recusado para defender os direitos e interesses do assistido, até a decisão definitiva 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. (Alteração feita 

pela Res. nº 113/2019 – CSDPE, pub. D.O nº 46, pág. 13, de 11/03/2019) 

 
§3º Indeferido o pleito de arguição de impedimento, suspeição ou recusa de Defensor Público, o 

Defensor natural voltará a ter a atribuição. (Acrescido pela Res. nº 113/2019 – CSDPE, pub. D.O nº 

46, pág. 13, de 11/03/2019) 

§4º 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 
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assistidos a ser distribuído para o Defensor substituído como forma de compensação. (Acrescido 

pela Res. nº 113/2019 – CSDPE, pub. D.O nº 46, pág. 13, de 11/03/2019) 

 

Art. 8º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Sala de Reuniões do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do 

Piauí, em 04 de maio de 2012. 

 

  

Norma Brandão de Lavenére Machado Dantas 

Defensora Pública-Geral 

Presidente do Conselho Superior da Defensoria Pública 

 

 

Resolução publicada no DOE nº 108, pág. 6/7, de 12/06/2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I - RESOLUÇÃO 031/2012 

 

ARGUIÇÃO DE IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO 

 

EXCELENTÍSSO SENHOR DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DA DEFENSORIA 

PÚBLICA DO PIAUÍ 
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DEFENSOR(A)PÚBLICO(A): 

___________________________________________________________________ 

 

VEM apresentar arguição de □IMPEDIMENTO □SUSPEIÇÃO de atuar na assistência 

jurídica gratuita de necessitado a seguir qualificado, em □expediente reservado (foro 

íntimo) 

 

Nome  

nacionalidade  Estado civil  

Profissão  

 

 

Endereço 

 

RUA/AV. 

 

 

BAIRRO  FONES  

CIDADE  CEP  

 

nos termos do art. 2º da Resolução CSDPE nº _____ pelos fatos e fundamentos a seguir 

expostos: 
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_____________________, _____de  ______________de 20____  

 

____________________________________________ 

Defensor(a) Público(a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II -  RESOLUÇÃO 031/2012 

 

EXCELENTÍSSO(A) SENHOR(A) DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) GERAL DA 

DEFENSORIA PÚBLICA DO PIAUÍ 

 

Nome  
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nacionalidade  Estado civil  

Profissão  

 

 

Endereço 

 

RUA/AV. 

 

 

BAIRRO  FONE  

CIDADE  CEP  

 

vem RECUSAR A ASSISTÊNCIA DO DEFENSOR PÚBLICO 

________________________________________________________, lotado na  

_______________________________________________________________ nos termos da 

Resolução 031/2012 do CSDPE, pelos motivos a seguir descritos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________, _____de  ______________de 20____  

 

____________________________________________ 

Assinatura do Assistido 

RESOLUÇÃO CSDPE Nº 33, DE 24 DE AGOSTO DE 2012. 

 

Dispõe sobre a atuação do Defensor Público 

em processos judiciais em que as partes 

tenham advogado constituído e dá outras 

providências. 



164  

 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais,  

 

CONSIDERANDO que é assegurada às Defensorias Públicas Estaduais a 

autonomia funcional, nos termos do § 2º do art. 134 da Constituição Federal, que lhe 

assegura organizar, gerir e exercer as suas funções sem subordinação nem interferência de 

qualquer outro órgão ou Poder do Estado; 

                            
CONSIDERANDO a prática reiterada por alguns Magistrados de 

indicação de ofício de Defensores Públicos para atuarem em substituição de advogados 

regularmente constituídos; 

CONSIDERANDO que é objetivo da Defensoria Pública a garantia 

material dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, nos termos do 

art. 3º-A, IV, da Lei Complementar Federal nº 80/94; 

CONSIDERANDO que nomeação direta de Defensor Público sem a 

intimação pessoal da parte para constituição de novo advogado ofende o devido processo 

legal e a ampla defesa, sendo causa de nulidade processual, conforme entendimento 

pacificado nos Tribunais Superiores; 

CONSIDERANDO a necessidade de normatizar o procedimento para 

adequar e uniformizar o exercício das funções institucionais do Defensor Público em 

atuação na área criminal; 

 

RESOLVE: 

Art. 1º É vedado o exercício das funções de Defensor Público em autos processuais em que 

haja advogado constituído pelo acusado para a sua defesa no processo, sem prévia renúncia 

de patrocínio, revogação de poderes ou destituição do advogado pelo magistrado. 

§ 1º Ao receber o processo criminal com advogado habilitado para a defesa, deve o 

Defensor Público requerer ao magistrado a regular intimação daquele, caso esta ainda não 

tenha sido providenciada, mesmo que seja para renunciar aos poderes conferidos por seu 

constituinte. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823945/constituição-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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§ 2º Após a juntada da renúncia aos poderes pelo advogado constituído ou transcorrido o 

prazo sem manifestação, é dever do Defensor Público observar se ao acusado foi conferido 

o direito de escolher advogado de sua confiança. 

§ 3º Em se tratando de audiência, a ausência do advogado constituído, na forma do art. 265, 

§2º, do Código de Processo Penal, não implica em nomeação automática do órgão de 

execução da Defensoria Pública do Estado, que somente pode assumir o processo na 

qualidade de defensor titular dos interesses do acusado. 

§ 4º Em caso de carta precatória, como não há necessidade de manifestação fundamentada 

em defesa do acusado no juízo deprecado, o Defensor Público Criminal pode ser nomeado 

para o ato, caso não haja prejuízo à ampla defesa, ao contraditório e às prerrogativas 

funcionais, a critério do órgão de execução titular.  

 

§ 5º Constatando-se o abandono da causa pelo advogado constituído, deve o Defensor 

Público requerer as providências contidas no art. 265 do Código de Processo Penal. 

 

Art. 2º  Os Defensores Públicos Criminais estão obrigados a comparecer as audiências 

somente quando regularmente intimados pela autoridade judiciária no prazo mínimo de 24 

horas (artigo 3º do CPP, 192 do CPC e 5º da Lei nº 1.060/50). 

 

Art. 3º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as 

disposições em contrário. 

 

Norma Brandão de Lavenére Machado Dantas 

Defensora Pública-Geral 

Presidente do Conselho Superior da Defensoria Pública 

 

Publicada no DOE de 24.8.2012, pág. 13. 

RESOLUÇÃO CSDPE Nº 34, DE 27 DE SETEMBRO DE 2012. 

Dispõe sobre a vedação ao exercício da 

advocacia privada pelos membros da 
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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 o disposto no §1º do art. 134 da Constituição Federal 

cumulado com art. 22 dos Atos  das Disposições Constitucionais Transitórias, o que dispõe 

o art. 130, I, da Lei Complementar Federal nº 80/94, bem como o art. 79, I, da Lei 

Complementar Estadual nº 59/2005;  

CONSIDERANDO que é entendimento pacífico na jurisprudência do STF que 

não existe direito adquirido a regime jurídico; 

CONSIDERANDO que é dever do ente público a estrita observância aos 

princípios da Moralidade e da Eficiência da Administração Pública, previstos no caput do 

art. 37 da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que é direito do assistido da Defensoria Pública a qualidade 

e eficiência de atendimento, nos termos do art. 4º - A da Lei Complementar 80/94; 

CONSIDERANDO que é dever do Conselho Superior da Defensoria Pública, 

enquanto órgão da Administração Superior, exercer o poder normativo de modo a assegurar 

a adequada concretização das normas constitucionais; 

CONSIDERANDO, por fim, o teor da decisão proferida por maioria pelo E. 

Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Piauí, nos autos de processo 

administrativo nº 01446/2012, em Sessão realizada em 27 de setembro de 2012. 

RESOLVE: 

Art. 1º É vedado aos membros da Defensoria Pública do Estado do Piauí 

exercer a advocacia fora das atribuições institucionais, independentemente da data da 

nomeação para o cargo. 
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Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 

todas as disposições em contrário. 

 

Norma Brandão de Lavenére Machado Dantas 

Defensora Pública-Geral 

Presidente do Conselho Superior da Defensoria Pública 

Resolução publicada no DOU de 23.10.2012, pág. 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESOLUÇÃO CSDPE nº 36/2012 
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Dispõe sobre o processo de formação da lista tríplice 

para nomeação do Defensor Público-Geral do 

Estado do Piauí. 

 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 

PIAUÍ, nos termos do art. 99, §3º, da Lei Complementar Federal nº 80, de 1994,   

 

RESOLVE editar a presente Resolução: 

 

Art. 1º A eleição para a formação da lista tríplice para o cargo de Defensor Público-Geral 

será realizada na primeira sexta-feira do mês de março do ano de 2013, conforme edital 

publicado pelo Conselho Superior da Defensoria Pública no Diário Oficial do Estado e 

afixado na sede da Defensoria Pública. 

 

Art. 1º. A eleição para formação da lista tríplice para o cargo de Defensor Público-Geral 

será realizada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do término do mandato, 

conforme edital publicado pelo Conselho Superior da Defensoria Pública no Diário Oficial 

do Estado e afixado na sede da Defensoria Pública. (Redação dada pela Res. nº 042/2014 – 

CSDPE, pub. D.O nº 223, pág. 20, de 21/11/2014) 

 

§ 1º O edital regulador da eleição, fixado pelo Defensor Público-Geral, ou em caso deste 

ser candidato, pelo Conselho Superior da Defensoria Pública, deverá ser publicado com 

antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias da eleição.  

 

§ 2º O Conselho Superior da Defensoria Pública nomeará a Comissão Eleitoral, na forma 

desta Resolução. 

 

Art. 2º A eleição para a formação da lista tríplice será presidida e apurada por uma 

Comissão Eleitoral constituída por 03 (três) Defensores Públicos estáveis na carreira, em 

efetivo exercício, sob a presidência do mais antigo na carreira entre eles.  

 

§ 1º A aceitação em compor a Comissão Eleitoral implica, por parte dos Defensores 

Públicos, renúncia tácita ao direito de concorrer à formação da lista. 

 

§ 2º A Comissão Eleitoral poderá requisitar os servidores necessários ao desenvolvimento 

dos trabalhos eleitorais. 

 

§ 3º A Comissão Eleitoral será composta dos cargos de Presidente, Vice-Presidente e 

Secretário. 
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§ 4º Será nomeado 01 (um) Defensor Público, estável na carreira, como suplente, para o 

caso de impedimento de algum dos componentes da Comissão Eleitoral. 

 

Art. 3º A formação da lista tríplice, de que trata o art. 1º, far-se-á mediante voto direto, 

secreto, plurinominal e obrigatório, podendo os Defensores Públicos em efetivo exercício 

votar em até 03 (três) dos nomes habilitados. 

 

Art. 4º O Defensor Público estável na carreira, em efetivo exercício e que tenha mais de 35 

(trinta e cinco) anos de idade, que pretender concorrer à formação da lista tríplice, deverá 

requerer o registro de sua candidatura à Comissão Eleitoral no prazo 10 (dez) dias úteis 

após a divulgação do Edital da eleição. 

 

Art. 5º O Defensor Público, desejando concorrer à eleição deverá: 

§ 1º Se licenciar concomitantemente ao seu pedido de candidatura para a formação da lista 

tríplice, quando ocupante de um dos cargos ou funções explicitadas abaixo: 

I - Defensor Público-Geral do Estado, Subdefensor Público-Geral do Estado e Corregedor-

Geral da Defensoria Pública do Estado; 

II - Conselheiro do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado; 

III - Dirigentes de entidades classistas e culturais relacionados à Defensoria Pública. 

§ 2º Renunciar concomitantemente ao seu pedido de candidatura para a formação da lista 

tríplice, quando ocupante de um dos cargos ou funções explicitadas abaixo: 

I - Diretor, Gerente, Coordenador ou que exerça função gratificada de confiança na 

Defensoria Pública do Estado; 

II - Diretor da Escola Superior da Defensoria Pública; 

III - Cargos em comissão em outros órgãos, Poderes ou entes federativos. 

§ 3º Em caso de licença ou renúncia, nos termos deste artigo, o Defensor Público deverá 

retornar à sua função de órgão de execução. 

 

Art. 6º  São inelegíveis os membros da Defensoria Pública que:  

I - tiverem sido condenados por crimes dolosos, com decisão transitada em julgado ou 

proferida por órgão judicial colegiado; 

II - tiverem sido condenados a pena disciplinar e não submetidos a apreciação judicial; 

III - estiverem inscritos ou integrarem as listas a que se referem os arts. 94, caput, e 104, 

parágrafo único, inciso II, da Constituição Federal. 

 

Art. 7º Dentro de 02 (dois) dias úteis, após o encerramento do prazo para a apresentação de 

candidaturas estabelecido pelo Edital da eleição, a Comissão Eleitoral divulgará, através do 

Diário Oficial do Estado, observada a ordem alfabética, os nomes dos candidatos à 
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formação da lista tríplice que preencherem os requisitos legais, mais os nomes dos 

Defensores Públicos das classes especial e final, em efetivo exercício, considerados 

elegíveis, no caso de não haver número suficiente de candidatos à formação da lista tríplice, 

observados os critérios do art. 5º desta Resolução. 

 

Art. 7º. Dentro de 02 (dois) dias úteis, após o encerramento do prazo para a apresentação de 

candidaturas, estabelecido pelo Edital da eleição, a Comissão Eleitoral divulgará, através do 

Diário Oficial do Estado, observada a ordem alfabética, os nomes dos candidatos à 

formação da lista tríplice que preencherem os requisitos legais. . (Alterado pela Res. nº 

110/2018 – CSDPE, pub. D.O nº 231, pág. 32, de 12/12/2018) 

 

Parágrafo Único. Os Defensores Públicos enquadrados na hipótese final do caput deste 

artigo, que não desejarem participar do pleito, deverão manifestar recusa expressa no prazo 

de 03 (três) dias úteis a partir da publicação da lista dos candidatos elegíveis no Diário 

Oficial do Estado. (Revogado pela Res. nº 110/2018 – CSDPE, pub. D.O nº 231, pág. 32, 

de 12/12/2018) 

 

Art. 7º. Dentro de 02 (dois) dias úteis, após o encerramento do prazo para a apresentação de 

candidaturas, estabelecido pelo Edital da eleição, a Comissão Eleitoral divulgará, através do 

Diário Oficial do Estado, observada a ordem alfabética, os nomes dos candidatos à 

formação da lista tríplice que preencherem os requisitos legais. . (Alterado pela Res. nº 

110/2018 – CSDPE, pub. D.O nº 231, pág. 32, de 12/12/2018) 

 

 

Art. 8º O prazo para impugnação de candidaturas será de 03 (três) dias úteis, a contar da 

data da publicação da nominata dos candidatos à formação da lista tríplice. 

 

Art. 9º A impugnação poderá ser feita por qualquer membro da Defensoria Pública no 

exercício de suas funções, por escrito, à Comissão Eleitoral, que, em 03 (três) dias úteis 

decidirá.  

Parágrafo único. A decisão de que trata este artigo será fundamentada e comunicada 

expressamente ao impugnante e ao impugnado.  

 

Art. 10. Decididas as impugnações ou não havendo, os nomes dos candidatos elegíveis 

serão homologados pela Comissão Eleitoral que fará a divulgação no Diário Oficial do 

Estado, no prazo de até 03 (três) dias úteis a contar da decisão referida no parágrafo único 

do artigo anterior.  

 

Art. 11. Das decisões da comissão eleitoral caberá recurso ao Conselho Superior da 

Defensoria Pública no prazo de 02(dois) dias úteis, que decidirá em igual prazo. 
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Art. 12. A eleição para a formação da lista tríplice obedecerá às seguintes regras:  

I - cada candidato à lista tríplice poderá indicar, à Comissão Eleitoral, até 72 (setenta e 

duas) horas antes da eleição, 02 (dois) fiscais, dentre integrantes da carreira, para 

acompanhar, em períodos distintos, a votação, a apuração dos votos, a organização da lista 

tríplice e a proclamação dos eleitos; 

II - é proibida a utilização da estrutura ou de recursos da Defensoria Pública e da Escola 

Superior da Defensoria Pública do Piauí para a propaganda eleitoral, sob pena de cassação 

do registro de candidatura; 

III - o voto é pessoal e obrigatório para os integrantes da carreira em efetivo exercício, não 

sendo admitido voto por procuração; 

IV - a eleição será realizada no horário compreendido entre as 8h e as 15h, 

ininterruptamente, no Núcleo Central da Defensoria Pública do Estado do Piauí, localizado 

na R. Nogueira Tapety, nº 138, Bairro dos Noivos, em Teresina; 

V - serão considerados nulos os votos rasurados ou que não obedeçam ao disposto no art. 3º 

desta Resolução, em caso de votação mediante cédula; 

VI - encerrada a votação e feita a apuração dos votos, a Comissão Eleitoral providenciará a 

lavratura da ata da eleição, na qual deverá constar os nomes dos membros da mesa que 

hajam comparecido, o número, por extenso, dos eleitores que compareceram e votaram, os 

protestos e as impugnações apresentados, assim como as decisões sobre eles proferidas, a 

razão de interrupção da votação, se tiver havido, e o tempo de interrupção, assinará a ata 

com os demais membros da mesa e a entregará, com os demais documentos, ao Presidente 

da Comissão Eleitoral; 

 VII - organizará a lista em ordem decrescente de votação, devendo nela constar o número 

de votos de cada integrante, o número de votos nulos e brancos e, ainda, o índice de 

abstenção, proclamando a composição da lista com os três candidatos mais votados; 

VIII - em caso de empate no número de votos para compor a lista, obedecer-se-á, para 

desempate, a antiguidade na carreira, sendo que persistindo o empate, preferirá o candidato 

de maior tempo no serviço público estadual e, em seguida, o mais idoso. 

Parágrafo Único. O Defensor Público, com atuação no interior, deverá se dirigir à capital 

do Estado do Piauí para votar, sendo justificada sua ausência na Comarca, Juizado Especial 

e/ou Vara em que exercer suas atribuições, desde que conste sua assinatura na respectiva 

folha de votação. 

 

Art. 13. A lista tríplice será entregue ao Governador do Estado pelo Defensor Público-Geral 

em exercício em até 05 (cinco) dias úteis após a eleição. 

Parágrafo único. Caso o Governador do Estado não efetive a nomeação do Defensor 

Público-Geral nos 15 (quinze) dias que se seguirem ao recebimento da lista tríplice, será 
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investido automaticamente no cargo o Defensor Público mais votado para exercício do 

mandato, nos termos do § 4º do art. 99 da Lei Complementar Federal nº 80/94. 

 

Art. 14. O Defensor Público-Geral tomará posse perante o Conselho Superior da Defensoria 

Pública, no primeiro dia útil seguinte ao término do mandato anterior. 

 

Art. 15. Os prazos contidos nesta resolução obedecerão à regra contida no art. 184 do 

Código de Processo Civil. 

 

Art. 16. Os casos omissos serão resolvidos mediante provocação da Comissão Eleitoral 

pelo Conselho Superior da Defensoria Pública. 

 

Art. 17. Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação.  

 

 

 

NORMA BRANDÃO DE LAVENÉRE MACHADO 

Presidente do Conselho Superior da Defensora Pública 

Defensora Pública-Geral 

 

Texto original publicado no DOU de 06.12.2012, pág. 15 e 16. 
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Resoluções 

2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESOLUÇÃO Nº  009/2013 -CSDPE 

 

 
O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais,  

 

CONSIDERANDO a necessidade deste Conselho compor a lista tríplice 

para a escolha do Corregedor-Geral da Defensoria Pública;  

 

CONSIDERANDO que o que dispõe o artigo 104 da Lei Complementar 

Federal 80/1994, com a redação que lhe foi dada pela Lei Complementar Federal 132/2009 

sobre a matéria; 

 

RESOLVE: 
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Artigo 1º. A indicação dos defensores públicos que comporão a lista tríplice para a escolha 

do Corregedor-Geral da Defensoria Pública se dará, mediante voto direto, secreto e 

plurinominal dos membros deste Conselho, em sessão extraordinária. 

 

Parágrafo único: O Conselho Superior publicará edital regulador da escolha do Corregedor-

Geral da Defensoria Pública, observando o disposto na legislação que rege a matéria. 

 

Artigo 2º. Os defensores públicos interessados em concorrer ao cargo deverão, segundo 

calendário de datas que será designadas pelo Conselho no Edital, requerer junto à 

presidente do Conselho Superior sua inscrição para compor a lista tríplice. 

 

Parágrafo único: No ato da inscrição o candidato que detenha mandato na Defensoria 

Pública deverá licenciar-se do cargo e o que detenham cargo de confiança deverá pedir sua 

exoneração,  sob pena de indeferimento da inscrição. 

 

Artigo 3º. A formação da lista tríplice de que trata o artigo 1ª far-se-á mediante voto 

direito, secreto e pluninominal dos membros do Conselho Superior da Defensoria Pública 

que poderão votar em até três candidatos habilitados. 

 

Artigo 4º. Poderão concorrer todos os Defensores Públicos de Categoria Especial. 

 

Parágrafo Primeiro. Não havendo candidatos da categoria especial em número suficiente 

para compor a lista tríplice, poderão concorrer os defensores públicos de 4ª categoria e 

sucessivamente os de 3ª, 2ª e 1ª categoria, estes após cumprido o estágio probatório, até a 

formação da lista. 

 

Parágrafo Segundo: Havendo três ou mais candidatos da Categoria Especial as inscrições 

dos demais candidatos que pertençam a outras categorias serão indeferidas. 

 

Artigo 5º. A lista tríplice será entregue ao Defensor Público-Geral que deverá escolher o 

Corregedor-Geral da Defensoria Pública dentre os nomes apresentados e nomeá-lo em até 

10 (dez) dias após seu recebimento. 

 

Artigo 6º. O Corregedor-Geral da Defensoria Pública tomará posse perante o Conselho 

Superior. 

 

Artigo 7º. Revogam-se as disposições da Resolução 005/2011, 006/2011 e demais 

disposições em contrário. 

 

Artigo 8 º. As datas dos eventos previstos nesta Resolução devem ser fixadas no Edital 

respectivo de cada eleição. 

 

Artigo 9º. Casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Superior. 
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 Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação 

 

 Sala de Reuniões do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do 

Piauí, em 24 de maio de 2013. 

 

 

Francisco de Jesus Barbosa 

Presidente do Conselho Superior da Defensoria Pública do  

Piauí 

 

 

Publicada no Diário Oficial nº 104 página 19 do dia 05/06/2013 quarta-feira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 014, DE 09 DE AGOSTO DE 2013 

 

Estabelece as atribuições das Defensorias Públicas 

Itinerante. 

 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 

PIAUÍ, órgão de administração superior, no uso de suas atribuições legais, previstas no art. 

102 e § 1º do art. 105-b, da Lei Complementar Federal nº 80, de 12 de janeiro de 1994, e  

 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal de 1988 proclama em seu art. 134 que a 

Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe 

a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma do art. 5º, 

inciso LXXIV; 
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CONSIDERANDO que cabe ao Conselho Superior da Defensoria Pública a fixação das 

atribuições dos órgãos de atuação da Defensoria Pública, consoante § 1º do art. 102 da LCF 

nº 80/94; 

 

CONSIDERANDO que a Resolução nº 22/2011, no art. 7º, estabeleceu que as Defensorias 

Públicas Itinerante atuam em todo o Estado e podem atuar em comarcas do interior, 

segundo critérios a serem fixados em Resolução específica, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Estabelecer as atribuições das Defensorias Públicas Itinerante. 

 

Art. 2º As Defensorias Itinerantes atuam em todo o Estado na orientação jurídica aos 

necessitados, na elaboração de petição inicial e na mediação de conflitos dos feitos de 

competência da Justiça Itinerante, na elaboração e execução de programas de atendimento 

aos necessitados na capital e nas regiões do Estado com maiores índices de exclusão social 

e adensamento populacional, podendo propor parcerias com entidades públicas e privadas, 

bem como atuar nas comarcas do interior segundo critérios fixados nesta Resolução. 

 

§ 1º Na capital a atuação da Defensoria Itinerante é limitada aos feitos da competência da 

Justiça Itinerante e na elaboração e execução de programas de atendimento aos 

necessitados. 

 

§ 2º No interior, além das atribuições definidas no caput, a Defensoria Itinerante atuará nas 

comarcas que não possuem Defensor Público Titular ou Substituto no atendimento aos 

assistidos, acompanhamento processual, realização de audiências, sessões do júri e 

recebimento de auto de prisão em flagrante, exceto em matéria trabalhista, eleitoral. 

 

§ 2º No interior, além das atribuições definidas no caput, a Defensoria Itinerante atuará nas 

comarcas que não possuem Defensor Público Titular ou Substituto no atendimento aos 

assistidos das comarcas de Itainópolis(e suas agregadas), Buriti dos Lopes, Gilbués(e suas 

agregadas), Miguel Alves, Avelino Lopes(e suas agregadas), São Miguel do Tapuio, 

Amarante(e suas agregadas), Elesbão Veloso(e suas agregadas), Manoel Emídio(e suas 

agregadas), Caracol(e suas agregadas), Regeneração(e suas agregadas), Porto(e suas 

agregadas), Barro Duro(e suas agregadas e Capitão de Campos e São Pedro do Piauí(e suas 

agregadas), para acompanhamento processual, realização de audiências, sessões do júri e 

recebimento de auto de prisão em flagrante, exceto em matéria trabalhista, eleitoral. 

(Redação dada pela Res. nº 083/2017 – CSDPE, pub. D.O nº 168, pág. 16, de 06/09/2017) 

§ 3º Não é compreendida entre as atribuições da Defensoria Itinerante a realização de 

contraditório em comarcas que possuem Defensor Público Titular ou Substituto. 
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§4º Á medida que as comarcas elencadas no § 2º forem sendo titularizadas por Defensor 

Público, tais comarcas passam ser de responsabilidade da Diretoria Regional, devendo a 

Diretoria itinerante assumir a responsabilidade de atendimento da(s) próxima(s) comarca(s) 

constante(s) da lista do Plano de Expansão do Acesso à Assistência Defensorial do Estado 

do Piauí, observando-se o número máximo de 15 comarcas para atribuição da Diretoria 

Itinerante. (Redação dada pela Res. nº 083/2017 – CSDPE, pub. D.O nº 168, pág. 16, de 

06/09/2017) 

Art. 3º O atendimento da Defensoria Itinerante nas comarcas do interior observará a 

seguinte ordem de prioridade: 

I - participação em sessão do júri; 

II - realização de audiência em processo de réu preso e adolescente apreendido; 

III – concentração do maior número de audiências. 

 

Art. 4º À Defensoria Itinerante será garantido a realização de atendimento com equipe de 

apoio, tais como: assessores, assistentes administrativo e estagiários. 

 

Art. 5º O Defensor Público-Geral publicará edital para inscrição dos Defensores Públicos 

interessados em exercer as atividades na Defensoria Itinerante, em caráter de substituição 

ou acumulação, pelo prazo máximo de 01(um) ano, que poderá ser renovado caso não haja 

outros interessados. 

 

§1º Dentre os inscritos, será escolhido o que tenha maior tempo de serviço na Defensoria 

Itinerante e, no caso de empate, o mais antigo na carreira;  

 

§2º O Defensor Público, ao se habilitar, deverá estar ciente de que será necessário haver 

compatibilidade mínima de data e horário entre as audiências da comarca de sua 

titularidade e o trabalho a ser exercido na Defensoria Itinerante; 

 

§3º Na impossibilidade do Defensor Público cumprir a substituição ou acumulação na 

Defensoria Itinerante, o Defensor Público-Geral poderá revogar a Portaria que o designa e 

determinar a abertura de novo procedimento; 

 

§4º Na hipótese da ausência de inscrições, o Defensor Público-Geral poderá, de forma 

discricionária e excepcional, designar Defensores para suprir as necessidades da Defensoria 

Itinerante. 

 

Art. 6º A distribuição interna das atividades dos Defensores Públicos Itinerante será feita 

pelo Diretor Itinerante que observará, dentre outros critérios, a distância entre a comarca de 

titularidade do Defensor Itinerante e a comarca na qual deverá praticar o ato processual a 

qual, via de regra, não excederá o limite de 500km. 
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Art. 7º A substituição ocorre entre os Defensores Itinerantes, seguindo a ordem indicada 

nas alíneas do art. 7º da Resolução nº 22/2011, de forma que a Defensoria Pública 

antecedente substitui a imediatamente subsequente, e a última substitui a primeira. 

 

Parágrafo único. A substituição entre os Defensores Itinerantes é automática e obrigatória, 

só podendo o substituto dela declinar em casos excepcionais, mediante justificação escrita 

dirigida ao Defensor Público-Geral, que decidirá fundamentadamente. 

 

Art. 8º Os casos omissos serão resolvidos pelo Defensor Público-Geral. 

 

Art. 9º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Sala de Reuniões do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Piauí, 

em 09 de agosto de 2013. 

 

Norma Brandão de Lavenére Machado Dantas 

Defensora Pública-Geral 

Presidente do Conselho Superior da Defensoria Pública 

Publicada no Diário Oficial nº 156, pág. 14, de 19/08/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESOLUÇÃO CSDPE Nº 015 / 2013 

 

Dispõe sobre o ingresso e a lotação de candidatos com 

deficiência no âmbito da Defensoria Pública do 

Estado do Piauí 

 

  O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ, no 

uso das atribuições legais; 
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CONSIDERANDO o dever do Poder Público de assegurar às pessoas com deficiência o 

pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive para propiciar o seu bem-estar pessoal e 

social; 

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar e uniformizar os procedimentos de 

ingresso e lotação dos candidatos com deficiência aprovados no âmbito da Defensoria 

Pública do Estado do Piauí;  

 CONSIDERANDO as normas estabelecidas pela Constituição Federal (art. 37, VIII), pelas 

Leis nº 7.853/89 (art. 2º, III, "d") e nº 8.112/90 (art. 5º, § 2º), pelo Decreto nº 3.298/99 (art. 

37 e 41); 

 CONSIDERANDO a diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (MS 26.310), 

do Superior Tribunal de Justiça (RMS 30.841), do Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

(AC 2005.43.00.0016634); 

 CONSIDERANDO os atos normativos do Conselho da Justiça Federal (Resolução nº 

155/95), do Conselho Nacional de Justiça (Enunciado Administrativo nº 12), da Advocacia-

Geral da União (Portaria nº 225/2003) e do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão (Norma Operacional nº 002/2010 SPOA). (Suprimido pela Res. nº 018/2014 – 

CSDPE, pub. D.O nº 183, pág. 12, de 25/09/2013) 

RESOLVE: 

Art. 1º Em todos os concursos públicos para provimento de cargos da Defensoria Pública 

do Estado do Piauí, será assegurada reserva de vagas a candidatos com deficiência, em 

percentual não inferior a 5% (cinco por cento), nem superior a 20% (vinte por cento) do 

total de vagas oferecidas no concurso. 

Art.1º. Em todos os concursos públicos para provimento de cargos da Defensoria Pública 

do Estado do Piauí, será assegurada reserva de vagas a candidatos com deficiência, em 

percentual não inferior a 10% (dez por cento), nem superior a 20% (vinte por cento) do 

total de vagas oferecidas no concurso. (Redação dada pela Res. nº 018/2014 – CSDPE, pub. 

D.O nº 183, pág. 12, de 25/09/2013) 

 

§1º Observar-se-á a nota mínima, sendo vedada a incidência de “nota de corte” decorrente 

da limitação numérica de aprovados. 
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§2º As listas de classificação, em todas as etapas, devem ser separadas, mantendo-se uma 

com classificação geral, incluídos os candidatos com deficiência e outra exclusivamente 

composta por estes. 

Art. 2º Para fins de definição da necessidade especial afirmada, adotar-se-á o regramento do 

Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, que regulamentou a Lei nº 7.853, de 24 de 

outubro de 1989, devendo ser observada a compatibilidade da deficiência com as funções a 

serem desempenhadas no exercício do cargo. 

 Art. 3º Se o candidato que concorreu como portador de deficiência obtém média final que 

o classifica, na lista geral de concorrentes, em colocação superior à vaga reservada que lhe 

seria destinada, deve tomar posse na situação mais vantajosa para si, não se considerando, 

porém, preenchida a vaga de deficiente que a ele seria destinada.  

Art. 4º As vagas reservadas aos candidatos deficientes que não forem providas por falta de 

candidatos com deficiência aprovados serão preenchidas pelos demais candidatos, em 

estrita observância da ordem de classificação no concurso. 

Art. 5º Nos Concursos com oferecimento mínimo de 20 (vinte) vagas, os candidatos com 

deficiência, aprovados dentro do número de vagas reservadas, figurarão na lista de 

classificação geral e serão nomeados para o provimento da 5ª (quinta) vaga e, na seqüência, 

na 20ª, 40ª, 60ª, 80ª, 100ª, 120ª, 140ª vagas e, assim, sucessivamente. 

Art. 5º. Caso a aplicação do percentual previsto no edital do concurso resulte em número 

fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente, respeitado o 

limite percentual máximo. (Redação dada pela Res. nº 018/2014 – CSDPE, pub. D.O nº 183, 

pág. 12, de 25/09/2013) 

Art. 6º No Concurso com menos de 20 (vinte) vagas ofertadas ou para formação de 

cadastro de reserva, a 2ª (segunda) vaga será destinada ao candidato com deficiência e aos 

demais, na sequência, a 20ª, 40ª, 60ª, 80ª, 100ª, 120ª, 140ª vagas e, assim, sucessivamente. 

§1º Na hipótese do primeiro colocado ser portador de deficiência será destinada aos demais 

candidatos com deficiência, na sequência, a 20ª, 40ª, 60ª, 80ª, 100ª, 120ª, 140ª vagas e, 

assim, sucessivamente, respeitando o disposto no art. 3º desta Resolução. 

Art. 6º Caso não seja possível reservar vagas sem ultrapassar o limite máximo percentual 

previsto, fica assegurado a candidato deficiente o direito à 5ª (quinta) nomeação, caso 

venha a ocorrer. (Redação dada pela Res. nº 018/2014 – CSDPE, pub. D.O nº 183, pág. 12, 
de 25/09/2013) 



182  

§1º As demais nomeações dos candidatos portadores de deficiência observarão o percentual 

previsto no edital, bem como o disposto no artigo 5º desta Resolução. (Redação dada pela 

Res. nº 018/2014 – CSDPE, pub. D.O nº 183, pág. 12, de 25/09/2013) 

§2º Não será realizada a reserva de vagas nos concursos em que sejam oferecidas o número 

inferior a 05 (cinco) vagas.  

Art. 6º-A. O candidato com deficiência submeter-se-á, em dia e hora designados pela 

Comissão do Concurso, sempre antes da prova objetiva seletiva, à avaliação de comissão 

técnica para aferição da existência e relevância da deficiência, para os fins previstos nesta 

Resolução. (Incluído pela Resolução nº 44/2015, publicada no DOE nº 16, de 23/01/2015, 

pág. 06) 

§1º A Comissão técnica, designada pela Comissão de Concurso, será composta por 3(três) 

médicos e um Defensor Público, cabendo a presidência a este. Em caso de necessidade 

poderá a comissão técnica solicitar parecer de profissionais capacitados na área da 

deficiência que estiver sendo avaliada. (Incluído pela Resolução nº 44/2015, publicada no 

DOE nº 16, de 23/01/2015, pág. 06) 

§2º A comissão técnica proferirá decisão terminativa sobre a qualificação do candidato 

como deficiente e sobre os pedidos de condições especiais para a realização das provas em 

até 5 (cinco) dias antes da data fixada para a realização da prova objetiva. (Incluído pela 

Resolução nº 44/2015, publicada no DOE nº 16, de 23/01/2015, pág. 06) 

§3º Em concluindo a comissão técnica pela inexistência da deficiência ou por sua 

insuficiência, passará o candidato a concorrer às vagas não reservadas. (Incluído pela 

Resolução nº 44/2015, publicada no DOE nº 16, de 23/01/2015, pág. 06) 

Art. 7º  O candidato que necessitar de atendimento especial para a realização das provas 

deverá indicar os recursos especiais necessários, na solicitação de inscrição, de forma 

fundamentada, nos termos disciplinados em Edital, que justifique o atendimento especial 

solicitado. 

Parágrafo único. A solicitação de condições especiais, em qualquer caso, será atendida 

segundo os critérios de viabilidade e de razoabilidade. 

Art. 8º O candidato com deficiência será nomeado para o cargo para o qual foi aprovado, 

respeitada a ordem de classificação prevista na lista composta exclusivamente pelos 

candidatos com deficiência e o número de vagas existentes, observando-se o estabelecido 

nos artigos 3º, 5º e 6º desta Resolução. 



183  

Parágrafo único. A escolha da lotação da pessoa com deficiência seguirá a ordem de 

nomeação. 

Art. 8º- A. O grau de deficiência de que for portador o candidato ao ingressar na Defensoria 

não poderá ser invocado como causa de aposentadoria por invalidez. (Incluído pela 

Resolução nº 44/2015, publicada no DOE nº 16, de 23/01/2015, pág. 06) 

Art. 9º O efetivo exercício das atribuições do cargo na lotação originária poderá ser 

excepcionado quando naquela inexistir tratamento de saúde adequado à pessoa com 

deficiência. 

 §1º  A lotação na vaga assegurada no caput dependerá da comprovação do tratamento a ser 

realizado na localidade pretendida, bem como de ficar demonstrado, perante comissão 

designada pelo Defensor Público-Geral, que a categoria e o grau da deficiência apresentada 

exigem a continuidade do tratamento de saúde. 

§1º. A lotação na vaga assegurada no caput dependerá da comprovação do tratamento a ser 

realizado na localidade pretendida, bem como de ficar demonstrado, perante a junta médica 

oficial do Estado, que a categoria e o grau da deficiência apresentada exigem a 

continuidade do tratamento de saúde. (Redação dada pela Res. nº 018/2014 – CSDPE, pub. 

D.O nº 183, pág. 12, de 25/09/2013) 

 

 §2º Quando a unidade de lotação originária não estiver devidamente adaptada às 

necessidades especiais do nomeado de forma a inviabilizar o exercício das funções, aplicar-

se-á o contido no §1º. 

 §3º A designação extraordinária ou o exercício provisório será reavaliada em no máximo 

um ano. 

 §4º  Cessada a causa que motivou a designação extraordinária ou o exercício provisório 

previstos nos parágrafos anteriores, deverá a pessoa com deficiência reassumir a sua 

lotação originária ou a oriunda de posterior movimentação (remoção ou promoção). 

Art. 10º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Sala de Reuniões do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Piauí, 

em 13 de agosto de 2013. 
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Norma Brandão de Lavenére Machado Dantas 

Defensora Pública-Geral 

Presidente do Conselho Superior da Defensoria Pública 

 

 

Publicada no Diário Oficial nº 154, pág. 20, de 14/08/2013. 

 

 

 

 

RESOLUÇÃO CSDPE Nº 024/2013 

Institui o plantão judiciário voluntário das 

Defensorias Públicas da Comarca de Teresina 

e institui as normas pertinentes ao seu 

cumprimento. 

 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 

DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais, previstas no art. 13, inciso XIII e III da Lei 

Complementar Estadual nº 59 de 30 de novembro de 2005,  

RESOLVE: 

Art. 1º  Instituir o plantão judiciário voluntário nas Defensorias Públicas da Capital, com 

atuação no 1º grau de jurisdição tendo a finalidade exclusiva de atender às demandas 

revestidas de caráter urgente, nos termos do parágrafo único do art. 1º da Resolução 

CSDPE nº 18/2011, fora do expediente forense regular. 

Art. 1º Instituir o plantão defensorial voluntário nas Defensorias Públicas da Capital, com 

atuação no 1º grau de jurisdição, tendo a finalidade exclusiva de atender às demandas 

revestidas de caráter urgente, nos termos do parágrafo único do art. 1º da Resolução 

CSDPE nº 018/2011, fora do expediente forense regular. 

(Redação dada pela Res. nº 056/2015 – CSDPE, pub. D.O nº 226, pág. 3, de 01/12/2015) 

Parágrafo único. Entende-se por plantão forense voluntário aquele exercido de forma não 

compulsória com a finalidade de suprir as ausências justificadas dos Defensores Públicos 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp107.htm#art1
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indicados por sorteio para atuar no plantão regular da Defensoria, na forma da Resolução 

CSDPE nº 18/2011;  

Parágrafo único. O plantão defensorial voluntário tem como finalidade suprir as ausências 

justificadas dos Defensores Públicos indicados por sorteio para atuar no plantão regular da 

Defensoria, na forma da Resolução CSDPE nº 018/2011. (Redação dada pela Res. nº 

056/2015 – CSDPE, pub. D.O nº 226, pág. 3, de 01/12/2015) 

Art. 2º O Corregedor-Geral da Defensoria Publica abrirá semestralmente inscrições para o 

plantão judiciário voluntário, mediante expedição de edital, podendo inscrever-se todos os 

Defensores Públicos do Capital, exceto os de Categoria Especial, para até 5 (cinco) 

plantões voluntários anuais.  

Art. 2º. O Corregedor Geral da Defensoria Pública abrirá, semestralmente, inscrições para o 

plantão defensorial voluntário, mediante expedição de edital, podendo inscreverem-se todos 

os Defensores Públicos da Capital, exceto os de Categoria Especial. (Redação dada pela 

Res. nº 056/2015 – CSDPE, pub. D.O nº 226, pág. 3 e 4, de 01/12/2015) 

Parágrafo único. Fica vedada a escolha para dois períodos consecutivos, ressalvados os 

casos de não existirem interessados preferenciais constando na lista então vigente. 

(Redação dada pela Res. nº 056/2015 – CSDPE, pub. D.O nº 226, pág. 3 e 4, de 

01/12/2015) 

Art. 3º Dentre os inscritos, será escolhido o mais antigo na categoria e, no caso de empate, 

o que tenha maior tempo de serviço na carreira, e se necessário, sucessivamente, o maior 

tempo de serviço no Estado, maior tempo de serviço público em geral e o de maior idade. 

Art. 4º O Corregedor-Geral da Defensoria Publica elaborará lista de inscritos em ordem 

decrescente, observando-se os critérios indicados no artigo anterior.  

Parágrafo único. O Defensor Público poderá a qualquer tempo recusar o plantão judiciário 

voluntário para o qual for convocado, passando a figurar como último da lista de inscritos.  

Parágrafo único. O Defensor Público escolhido na lista dos voluntários não poderá recusar 

o plantão para o qual for convocado, salvo motivo justificado. (Redação dada pela Res. nº 

056/2015 – CSDPE, pub. D.O nº 226, pág. 3 e 4, de 01/12/2015) 

Art. 5º  Será concedido 1 (um) dia de folga compensatória por cada dia de atuação no 

serviço de plantão judiciário voluntário aos Defensores Públicos, salvo na hipótese do 

plantão a ser substituído recair durante os feriados de carnaval, páscoa, corpus christi e 

recesso forense,  quando serão concedidos 2 (dois) dias de folga compensatória por cada 

dia de atuação. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp107.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp107.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp107.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp107.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp107.htm#art1
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Art. 5º. Será concedido 1 (um) dia de folga compensatória por cada dia de atuação no 

serviço de plantão defensorial voluntário. (Redação dada pela Res. nº 056/2015 – CSDPE, 

pub. D.O nº 226, pág. 3 e 4, de 01/12/2015) 

Art. 6º Antes da convocação do Defensor plantonista voluntário, o plantão recairá sobre o 

Defensor que deixou injustificadamente de comparecer a plantão, observando-se a ordem 

cronológica das ausências injustificadas, sem prejuízo da adoção das medidas cabíveis para 

apuração de falta funcional. 

Parágrafo único. Não existindo ou estando justificadamente impedido de comparecer o 

Defensor faltoso indicado, e inexistindo interessados ou desistindo todos os Defensores da 

lista de inscritos do plantão judiciário voluntário, o plantão recairá sobre o substituto 

natural do Defensor Público que será substituído, observada neste caso a regra do artigo 

anterior. 

§1º Não existindo ou estando justificadamente impedido de comparecer o Defensor faltoso 

ou o Defensor escolhido na lista dos voluntários, o plantão recairá sobre o primeiro 

subsequente da lista de voluntários e assim sucessivamente. (Redação dada pela Res. nº 

056/2015 – CSDPE, pub. D.O nº 226, pág. 3 e 4, de 01/12/2015) 

§ 2º Exaurida a lista de substitutos voluntários, o plantão recairá sobre o Defensor Público 

substituto do Defensor originariamente escalado, observada, neste caso, a regra do artigo 

anterior. (Redação dada pela Res. nº 056/2015 – CSDPE, pub. D.O nº 226, pág. 3 e 4, de 

01/12/2015) 

Art. 7º Ficam revogados os §§ 3º e 4º do art. 8º da Resolução CSPE nº 18/2011, passando o 

seu § 1º a ter a seguinte redação:  

Art. 8º .......................................................................... 

§ 1º. Acolhidas as justificativas apresentadas ou nos casos de licenças e 

afastamentos legais do Defensor Público escalado, será providenciada a 

convocação do Defensor substituto na forma da Resolução CSDPE nº 

24/2013. 

§ 2º ..................................................................................................... 

§ 3º. revogado 

§ 4º. revogado 

Art. 8º Os casos omissos serão resolvidos pela Corregedora-Geral da Defensoria. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp107.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp107.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp107.htm#art1


187  

Art. 9º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

 Sala de Reuniões do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do 

Piauí, em 13 de dezembro de 2013. 

 

Norma Brandão de Lavenére Machado Dantas 

Defensora Pública-Geral 

Presidente do Conselho Superior da Defensoria Pública 

Publicada no Diário Oficial nº 240 pág. 15, de 17/12/2013. 
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RESOLUÇÃO Nº 028/2014 – CSDPE, de 04 de abril de 2014. 

 

Dispõe sobre instituição e normatização 

do estágio voluntário no âmbito da 

Defensoria Pública do Estado do Piauí. 

 

 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA, no uso de suas 

atribuições legais, com fundamento no artigo 17, inciso XII, da Lei Complementar Estadual 

nº 59, de 30 de novembro de 2006:  

 

CONSIDERANDO as normas da Lei n 11788/2011, que dispõe sobre o estágio 

de estudantes; que altera a redação do art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho – 

CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943, e a Lei no 9.394, de 20 

de dezembro de 1996; 

CONSIDERANDO as normas das Resoluções n° 24/2009 e 22/2013, ambas do 

Conselho Superior da Defensoria Pública do Piauí – CSDPE-PI; 

CONSIDERANDO a necessidade de expandir o quadro de estagiários da 

DPE/PI; 

CONSIDERANDO a oportunidade de oferecer maior quantidade de vagas de 

aprendizado do Curso de Direito; 

 

RESOLVE: 
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Art. 1º Instituir o estágio forense voluntário, sob a direção da Defensoria 

Pública Geral do Estado, a ser realizado por quadro de estagiários constituído por 

acadêmicos de Direito que, comprovadamente, estejam matriculados, e, conforme as 

normas da Instituição de Ensino Superior, estejam aptos a cursar o estágio obrigatório nas 

respectivas faculdades.  

  

Art. 2º O estágio voluntário será ofertado mediante celebração de termo de 

convênio com a Instituição de Ensino Superior, cuja carga horária deverá ser considerada 

como regular e obrigatória a ser aproveitada como condição para conclusão do curso e 

obtenção de diploma de Bacharel em Direito. 

 

Art. 3° Os estagiários serão admitidos mediante aprovação em Teste Seletivo 

promovido pela Defensoria Pública do Estado do Piauí, na forma de concurso publico de 

provas, cuja seleção será feita por meio da Escola Superior da Defensoria Pública do Piauí 

– ESDEPI. 

Art. 3º. Os estagiários serão admitidos mediante aprovação em Teste Seletivo, 

promovido pela Defensoria Pública do Estado do Piauí, na forma de concurso público de 

provas ou análise curricular, através do coeficiente de índice acadêmico, cuja seleção será 

feita por meio da Escola Superior da Defensoria Pública – ESDEPI. (Redação dada pela 

Res. nº 041/2014 – CSDP, pub. D.O nº 215, pág. 08, de 11/11/2014) 

 

 

Art. 4° Poderão inscrever-se no Teste Seletivo candidatos de Instituição de 

Ensino Superior que ainda não tenham firmado convênio com a Defensoria Pública do 

Estado do Piauí, mas a admissão será condicionada a celebração de Termo de Convenio e 

de compromisso entre a respectiva Instituição de Ensino Superior e a Defensoria Pública do 

Estado do Piauí, apto a regularizar a prática do estagiário. 

 

Art. 5° O Estágio voluntário será prestado sem remuneração de bolsa - auxílio, 

ressalvado o pagamento de auxílio-transporte, bem como de seguro contra acidentes 

pessoais, que serão arcados pela Defensoria Pública do Estado do Piauí. 

 

Art. 6° O numero de estagiários voluntários não poderá superar o dobro de 

estagiários remunerados com bolsa-auxílio lotados em cada Defensoria. 

 

Art. 7° A carga horária do estágio voluntário terá a duração de 20 (vinte) horas 

semanais, distribuídas na jornada de 4 (quatro) horas diárias, podendo estas serem 

compensadas, desde que cumprida a carga semanal e de acordo com a conveniência do 

serviço. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp107.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp107.htm#art1
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Art. 8° Os estagiários serão admitidos pelo prazo de 01 (um) ano, podendo ser 

reconduzidos por igual período e deverão ser dispensados antes de decorrido o prazo 

estabelecido, nos seguintes casos: 

a) ao término do Estágio;  

b) em virtude de sua colação de grau no curso de Direito ou pela conclusão das 

horas do estágio obrigatório, segundo as normas da respectiva Instituição de Ensino 

Superior;  

c) pela interrupção do curso de Direito;  

d) se não comprovar, pela forma e no prazo determinados pela Coordenação 

Geral do Estágio Forense, ter-se apresentado ao Defensor Público para o exercício de suas 

funções;  

e) se apresentar mais de 3 (três) faltas mensais não justificadas, consecutivas ou 

intercaladas. 

f) pelo descumprimento das normas estabelecidas no respectivo termo de 

convenio. 

 

Art. 9° Não poderá haver, entre Defensorias, permuta, remoção ou 

remanejamento entre estagiários voluntários e remunerados. 

 

Art. 10. As normas da Resolução n° 24/2009 – CSDPE-PI, com as alterações da 

Resolução nº 22/2013– CSDPE-PI, que regulamenta o estágio forense na Defensoria 

Pública do Estado do Piauí, serão aplicáveis ao estágio voluntário, integralmente, salvo 

quanto à forma de seleção e no que contrariar as normas previstas na presente resolução. 

 

Art. 11. Aos estagiários incumbe prestar auxílio aos órgãos de atuação da 

Defensoria Pública, sempre sem haver qualquer espécie de vínculo empregatício e na 

conformidade do que dispõe a Resolução n° 24/2009 – CSDPE-PI, com as alterações da  

Resolução nº 22/2013– CSDPE-PI.  

 

Art. 11-A. Em casos de excepcional urgência, a Defensoria Pública Geral 

poderá autorizar, por portaria, a convocação de estagiários voluntários, independentemente 

de teste seletivo, no limite de dois estagiários voluntários por defensor público, desde que 

matriculado em instituição de ensino já conveniada, para esse fim, com a Defensoria 

Pública do Estado do Piauí, e atendidos os demais requisitos legais e desta Resolução para 

concessão do estágio. (Incluído pela Res. nº 037/2014 – CSDP, pub. D.O nº 206, pág. 12, 

de 29/10/2014) 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp107.htm#art1
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§1º Nos casos previstos no presente artigo, o termo de compromisso terá 

validade de 6 (seis) meses, ficando sua prorrogação condicionada à aprovação do estudante 

no teste seletivo para estagiário voluntário. (Incluído pela Res. nº 037/2014 – CSDP, pub. 

D.O nº 206, pág. 12, de 29/10/2014) 

 

§ 2º Considera-se excepcional urgência o desligamento de estagiários sem 

possibilidade de reposição a curto prazo, que possa comprometer o desenvolvimento das 

atividades da Defensoria Pública. (Incluído pela Res. nº 037/2014 – CSDP, pub. D.O nº 

206, pág. 12, de 29/10/2014) 

 

§3º A distribuição dos estagiários convocados na forma do caput deste artigo 

está condicionada à inexistência de estagiários regulares no número máximo para cada 

Defensoria, definido por portaria do Defensor Público Geral. (Incluído pela Res. nº 

037/2014 – CSDP, pub. D.O nº 206, pág. 12, de 29/10/2014) 

 

Art. 12. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 Sala de Reuniões do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do 

Piauí, em 04 de abril de 2014. 
 

 

Norma Brandão de Lavenère Machado Dantas 
Defensora Pública-Geral 

Presidente do Conselho Superior da Defensoria Pública 

 

Publicada no Diário Oficial nº 071, pág. 21/22, de 15/04/2014. 
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RESOLUÇÃO Nº 031/2014 – CSDPE-PI, de 25 de abril de 2014 

 

 

Regulamenta o pedido, execução e 

recebimento de honorários sucumbenciais 

decorrentes da atuação institucional da 

Defensoria Pública Estadual do Piauí e dá 

outras providências. 

 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 

DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais, especialmente as contidas no artigo 102 da 

Lei Complementar Federal nº 80/1994 e 17-XII da Lei Complementar Estadual nº 59/2005, 

em face do disposto no artigo 4º-XXI da Lei Complementar Federal nº 80/1994, e 

considerando a necessidade de atualização da regulamentação da matéria no âmbito da 

Defensoria Pública Estadual,  

 

RESOLVE: 

 

 

Art. 1º. Nas ações em que atuar é dever do defensor público, sempre que cabível, o 

requerimento de verbas sucumbenciais de atuação institucional da Defensoria Pública, nos 

termos do artigo 20 do Código de Processo Civil e 263, parágrafo único do Código de 

Processo Penal.  
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§1º. Os recursos oriundos de tais pedidos serão destinados ao Fundo de Modernização e 

Aparelhamento da Defensoria Pública, conforme previsto no artigo 98, inciso VI, da Lei 

Complementar Estadual 59/2005.    

 

§2º. Os pedidos de verbas sucumbenciais de atuação institucional da Defensoria Pública 

devem ser dirigidos inclusive em demandas em face das Fazendas Públicas, em quaisquer 

instâncias ou tribunais, salvo naqueles em que for sucumbente o Estado do Piauí e as 

autarquias estaduais.  

 

§3º. No pedido de verbas sucumbenciais de atuação institucional da Defensoria Pública 

deverá constar o disposto no artigo 4.º, inciso XXI, da Lei Complementar Federal 80/1994, 

assim como a observação que tais valores devem ser pagos necessariamente por meio de 

depósito dirigido ao Fundo de Modernização e Aparelhamento da Defensoria Pública 

(conta corrente nº 6.299-5 agência nº 3791-5 do Banco do Brasil.). 

 

Art. 2º. Caberá ao defensor público que atuar no feito diligenciar e tomar as providências 

cabíveis junto ao juízo competente no sentido de garantir a condenação na verba 

sucumbencial de atuação institucional da Defensoria Pública, inclusive ingressar com 

embargos declaratórios em caso de sua omissão e interpor o recurso cabível da decisão, em 

caso de seu indeferimento. 

 

Art. 3º. Em caso de não pagamento voluntário da verba sucumbencial de atuação 

institucional da Defensoria Pública, deverá o defensor público que atuar no feito promover 

a execução de tais valores, nos termos da legislação vigente. 

 

Parágrafo único. No processo criminal, em caso de arbitramento e não pagamento 

espontâneo de verbas sucumbenciais decorrentes de atuação institucional da Defensoria 

Pública, o defensor público atuante remeterá ao órgão de execução competente a 

documentação necessária para instruir o pedido de execução. 

 

Art. 4º. Se no decorrer da atuação institucional da Defensoria Pública, a parte assistida 

desistir do patrocínio público e constituir patrono privado, caberá ao defensor público 

requerer o arbitramento de verbas sucumbenciais na proporção dos serviços efetivamente 

prestados. 

 

Art. 5º. Em caso de expedição de Alvará em nome do defensor público atuante na demanda, 

esta deverá diligenciar junto ao juízo para que proceda ao pagamento dos valores havidos 

nos termos desta Resolução, mediante o depósito na conta do Fundo de Modernização e 

Aparelhamento da Defensoria Pública 

 

Art. 6º.  É dever do defensor público informar ao gestor do fundo os depósitos judiciais de 

verbas sucumbenciais por atuação institucional da Defensoria Pública que tiver ciência.  

 

Art. 7º. O controle administrativo e financeiro de tais valores competirá ao órgão 

responsável pelo controle interno da Defensoria Publica. 
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Art. 8º. A utilização indevida por quaisquer pessoas dos valores havidos a título de verbas 

sucumbenciais por atuação institucional de Defensoria Pública deverá ser comunicada à 

Defensoria Pública Geral para a tomada de providências criminais, cíveis e administrativas.  

 

Art. 9º. O cumprimento da presente Resolução deverá constar das inspeções e correições 

feitas pela Corregedoria-Geral da Defensoria Pública. 

 

Art. 10.º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada 

expressamente a Resolução de nº 13/2011 deste Egrégio Conselho Superior da Defensoria 

Pública do Piauí e demais disposições em contrário. 

  

Sala de Reuniões do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do 

Piauí, em Teresina (PI), 25 de abril de 2014. 
 

Norma Brandão de Lavenère Machado Dantas 
Defensora Pública-Geral 

Presidente do Conselho Superior da Defensoria Pública 

Publicada no Diário Oficial nº 88 pág. 16 e 17, de 14/05/2014. 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 038/2014 – CSDPE-PI, de 10 de outubro de 2014. 

 

 

Regulamenta o processamento do pedido 

de afastamento de defensores públicos do 

Estado do Piauí para o exercício de 

cargo ou função em outro órgão ou 

entidade. 

 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 

DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais, especialmente as contidas no artigo 102 da 

Lei Complementar Federal nº 80/1994 e 17-XII da Lei Complementar Estadual nº 59/2005, 

e: 

 

CONSIDERANDO ser a de agente político a natureza do cargo de defensor público, 

ensejando condições diferenciadas no atendimento à requisições por outros órgãos e 

entidades. 

 

CONSIDERANDO a necessidade de preservação do interesse público e do interesse 

institucional em razão do afastamento membro da categoria para o exercício de cargo ou 

função externa à instituição.     
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CONSIDERANDO a necessidade de utilização do poder regulamentar deste conselho 

superior em razão da ausência da matéria na legislação correlata que rege esta Defensoria 

Pública.  

 

RESOLVE: 

Art. 1º O afastamento de defensor público de suas atividades para o exercício de cargo ou 

função em órgão ou entidade diversa estará, sempre, condicionado aos superiores interesses 

público e institucional, assim como guardar pertinência e afinidade com as atividades 

desenvolvidas pela Defensoria, sendo permitido apenas em casos especiais nos termos 

fixados nesta resolução. 

Art. 2º O pedido de afastamento, devidamente fundamentado, deverá ser dirigido ao 

Defensor Público Geral pelo órgão ou entidade requisitante, constando a anuência do 

membro requisitado.  

Art. 3º Após o recebimento, o pedido será encaminhado para análise prévia do Conselho 

Superior, o qual deverá se manifestar em definitivo sobre a possibilidade, oportunidade e 

conveniência do afastamento solicitado, atendendo aos parâmetros fixado no art. 1.º desta 

resolução. 

§ 1º Será encaminhado ao Conselho Superior parecer prévio da Diretoria a qual esteja 

vinculado o defensor público requisitado, apontando a situação funcional e o impacto que o 

afastamento acarretará na prestação dos serviços da defensoria e na organização do 

respectivo órgão. 

§ 2º  O defensor público em estágio probatório, em razão da especial condição de estar em 

avaliação, não poderá ser afastado de suas funções, nos termos tratados por esta resolução.  

Art. 4º Em caso de autorização do afastamento por parte do Conselho Superior, caberá ao 

Defensor Público Geral, como ato privativo, a expedição do ato de afastamento de defensor 

público para o exercício de cargo ou função em outro órgão ou entidade externos à 

instituição. 

Parágrafo único: O afastamento far-se-á mediante ato publicado no Diário Oficial do 

Estado. 

Art. 5º O afastamento do Defensor Público será sempre com ônus remuneratório para o 

órgão ou entidade requisitante, salvo estabelecimento de disposições em contrário por 

legislação federal. 

Art. 6º O período de afastamento será considerado de efetivo exercício para todos os 

efeitos legais. 
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Parágrafo único: O defensor público afastado de suas funções, nos termos da presente 

regulamentação, não poderá concorrer a processo de remoção nem participar de permuta 

durante tal período.  

Art. 7º O Defensor Público não poderá afastar-se por mais de 2 (dois) anos, consecutivos 

ou não, a cada período de 8 (oito) anos, a contar da data de sua confirmação na carreira, 

salvo para exercer os cargos de natureza especial e superior tais como Secretário, Ministro 

de Estado, dentre outros. 

Art. 8º O não atendimento das disposições desta resolução importará em nulidade do ato 

expedido. 

Art. 9º As renovações posteriores do pedido de cessão para serem deferidas deverão 

atender aos requisitos previstos nessa resolução. 

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, em Teresina (PI), 10 de outubro de 2014.” 

 

 

Norma Brandão de Lavenère Machado Dantas 

Defensora Pública-Geral 

Presidente do Conselho Superior da Defensoria Pública 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 039/2014 – CSDPE-PI, de 10 de outubro de 2014. 

 

Regulamenta o processo eleitoral para o 

cargo de Ouvidor(a)-Geral da Defensoria 

Pública do Estado do Piauí 

 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA no uso das 

atribuições  previstas no art. 105-B, § 1º da Lei Complementar Federal n° 80/94, com 

redação dada pela Lei Complementar nº 132/09 e art. 21 da Lei Complementar Estadual nº 

59/2005, com redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 196/2013; 

 

CONSIDERANDO ser a Defensoria Pública instituição permanente, essencial e autônoma 

do Sistema de Justiça, tendo como incumbência a expressão e o instrumento do regime 

democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e 

a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de 
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forma integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados na forma do inciso LXXIV 

do art. 5º da Constituição Federal;  

 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 80/94, com as alterações promovidas pela 

Lei Complementar nº 132/09 prescreve normas gerais para a organização e o 

funcionamento da Defensoria Pública nos Estados e define a Ouvidoria-Geral da 

Defensoria Pública como um órgão auxiliar, de caráter externo, que atua em regime de 

cooperação com a Instituição e tem por função precípua a promoção da qualidade dos 

serviços prestados pela Defensoria Pública;  

 

CONSIDERANDO que o caráter externo da Ouvidoria Cidadã exprime-se, 

principalmente, através do fato de este órgão auxiliar ser capitaneado por representação da 

sociedade civil, o que fortalece a sua competência para auxiliar na efetivação da 

democracia participativa na esfera da Defensoria Pública, trazendo para o âmbito desta 

Instituição de Justiça, os anseios e as necessidades das pessoas, efetiva ou potencialmente 

usuárias de seus serviços;  

 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar 80/94, alterada pela Lei Complementar 

132/2009, estabelece novas regras para a escolha do(a) Ouvidor(a)-Geral, dando a este 

processo caráter democrático, fazendo-se necessário a elaboração de lista tríplice composta 

de representantes da sociedade civil;  

 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar 80/94, no art. 105-B, § 1º, estabelece que o 

Conselho Superior da Defensoria Pública Estadual editará normas regulamentando a forma 

de elaboração da lista tríplice supracitada;  

 

CONSIDERANDO que o Colégio de Ouvidores promoveu a Recomendação 01/2010, com 

recomendações referentes ao processo de escolha do(a) Ouvidor(a), na qual o colegiado 

sopesa a nova legislação, bem como referenda procedimentos de cunho democrático, a fim 

fomentar práticas que promovam atos legítimos; 

 

CONSIDERANDO que a existência da Ouvidoria fortalece o exercício da cidadania; 

 

RESOLVE: 

Art. 1º Regulamentar o processo de eleição para a formação da lista tríplice, composta por 

representantes da sociedade civil, para escolha do Ouvidor(a)-Geral da Defensoria Pública 

do Estado do Piauí. 

 

CAPÍTULO I 
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DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 2º O(A) Ouvidor(a)-Geral será escolhido pelo Conselho Superior, dentre cidadãos de 

reputação ilibada, não integrante da Carreira, indicados em lista tríplice formada pela 

sociedade civil, para mandato de 02 (dois) anos, permitida 1 (uma) recondução.  

 

§1º O cargo de Ouvidor(a)-Geral da Defensoria será exercido em regime de dedicação 

exclusiva. 

 

§2º A remuneração do Ouvidor(a)-Geral da Defensoria corresponde à gratificação pelo 

exercício de cargo em comissão de símbolo DAS - 03. 

 

Art. 3º Será assegurado à sociedade civil o processamento da escolha dos cidadãos que 

comporão a lista tríplice referida, atendendo às determinações desta Resolução e das 

demais normas exaradas pelo Conselho Superior e por outros órgãos da Defensoria Pública 

do Piauí, com atribuições aqui destacadas. 

 

§ 1º Para os fins desta Resolução, compreende-se por sociedade civil as pessoas jurídicas e 

os entes personificados ou não, que tenha atuação político-social na defesa do interesse 

público e nas áreas de atuação institucional da Defensoria Pública do Estado. 

§2º Somente serão admitidas entidades não personificadas que apresentem documentos 

idôneos que comprovem a atuação social da entidade, os quais serão devidamente 

valorados pela Comissão Eleitoral. 

 

Art. 4º A eleição para o cargo de Ouvidor(a)-Geral será convocada com antecedência 

mínima de 90 (noventa) dias do encerramento do mandato, devendo a votação ocorrer em 

até 30 (trinta) dias do ato de convocação. 

CAPÍTULO II 

Seção I 

DA COMISSÃO ELEITORAL 

 

Art. 5º Será constituída Comissão Eleitoral composta por três Defensores Públicos estáveis 

e respectivos suplentes, indicados pelo Conselho Superior, constituída de Presidente, Vice-

Presidente e Secretário(a) que elaborará o edital. 

 

§1º O Presidente da Comissão Eleitoral de que trata o caput, publicará edital convocatório 

da eleição, no Diário Oficial do Estado e no sítio eletrônico da Defensoria Pública do 

Estado. 



199  

 

§2º O edital deverá conter as datas, os prazos e a forma para: 

 

a) as inscrições dos cidadãos que desejarem se habilitar ao cargo de Ouvidor(a)-Geral da 

Defensoria Pública do Estado do Piauí; 

 

b) as inscrições das entidades civis que desejarem habilitar-se para, representando a 

sociedade civil, participar da eleição para a formação da lista tríplice para escolha do 

Ouvidor(a)-Geral da Defensoria Pública do Estado do Piauí. 

 

§3º A Comissão Eleitoral terá competência para receber, deferir ou indeferir os registros de 

candidatura, decidir sobre suas impugnações, organizar a audiência pública para eleição e 

formação da lista tríplice, promover as publicações e comunicações necessárias, apurar os 

votos e proclamar o resultado, lavrar a respectiva ata e resolver os casos omissos. 

 

§4º Das decisões proferidas pela Comissão Eleitoral caberá recurso no prazo de 03 (três) 

dias úteis para o Conselho Superior da Defensoria Pública, que decidirá em igual prazo. 

 

Seção II 

DA AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 

Art. 6º Será realizada audiência pública com os seguimentos sociais, para apresentar os fins 

institucionais da Defensoria Pública, o instituto da ouvidoria externa e os critérios para 

formação da lista tríplice para escolha do(a) Ouvidor(a)- Geral. 

 

I – a audiência citada no caput deste artigo será promovida e presidida pela Comissão 

Eleitoral, facultada a participação de integrante do Colégio de Ouvidorias de Defensorias 

Públicas do Brasil; 

II – para audiência pública será assegurada ampla publicidade nos veículos de 

comunicação, tendo como obrigatória a divulgação de edital contendo extrato das regras 

para escolha e informações sobre dia, horário e local da audiência, no Diário Oficial do 

Estado e no site da Defensoria Pública. 

 

Seção III 

DOS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO  

Art. 7º Os cidadãos que pretendam habilitar-se ao cargo de Ouvidor(a)-Geral da Defensoria 

Pública do Estado e as entidades civis que desejarem participar da formação da lista tríplice 

para escolha do(a) Ouvidor(a)-Geral deverão apresentar sua inscrição à referida Comissão 

Eleitoral no prazo fixado no Edital. 
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Art. 8º O(A) interessado(a) em concorrer na eleição que formará a lista tríplice para a 

escolha do Ouvidor(a)-Geral deverá atender aos seguintes requisitos: 

 

I - ser brasileiro nato ou naturalizado ou português amparado pela reciprocidade de direitos 

consignada na legislação específica; 

 

II - estar no pleno exercício dos direitos políticos e quite com as obrigações eleitorais; 

 

III - estar quite com as obrigações militares, se candidato do sexo masculino; 

 

IV - não incidir na hipótese de inelegibilidade disposta na parte final do § 4º, do art. 14, da 

Constituição Federal; 

 

V - ser moralmente idôneo e possuir reputação ilibada, comprovada por meio de certidões 

cíveis e criminais das Justiças Estadual, Federal e Eleitoral; 

 

VI – não ocupar, por ocasião da posse no cargo de Ouvidor Geral, cargo eletivo, em 

qualquer uma das esferas da Administração Pública municipal, estadual ou federal, direta 

ou indireta, em qualquer esfera de poder. 

 

VII – não cumular, por ocasião da posse no cargo de Ouvidor Geral, qualquer função 

remunerada, exceto a de docência, desde que haja compatibilidade de horários. 

VIII – possuir atuação social comprovada por, no mínimo, 01 (um) ano, na promoção e 

defesa de direitos em quaisquer das áreas afetas à Defensoria Pública. 

 

§1º O Edital indicará os documentos necessários à habilitação das pessoas interessadas a se 

candidatar às vagas da lista tríplice, devendo exigir, no mínimo, o seguinte: 

 

I –documentação comprobatória das condições exigidas nos incisos do caput deste artigo; 

 

II - curriculum vitae indicando, entre outras informações, o histórico de atuação social na 

promoção e defesa de direitos em quaisquer das áreas afetas à Defensoria Pública, por,  no 

mínimo, 01 (um) ano; 

 

III - apresentação de um arrazoado dos propósitos dos princípios de política institucional 

que defende para a Ouvidoria Geral, bem como para o estabelecimento de práticas 

democrático-participativas no âmbito da Defensoria Pública; 
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IV - termo de indicação da candidatura por parte de entidade da sociedade civil, definida no 

art. 3º, parágrafos 1º e 2º, com atuação no Estado do Piauí; 

 

V - declaração do candidato de que concorda com as normas editadas pelo Conselho 

Superior, incluindo a escolha a ser realizada entre os nomes que compõem a lista tríplice e 

que preenche todos os requisitos para investidura do cargo, caso seja escolhido. 

 

§ 3º É vedada a habilitação de membros da Defensoria Pública do Estado do Piauí, ativos 

ou inativos, de seus servidores, bem como de seus cônjuges ou companheiros ou que 

tenham parentesco por consanguinidade, civil ou por afinidade, até o terceiro grau. 

 

Art. 9º As entidades da sociedade civil definidas no art. 3º, parágrafos 1º e 2º, com notória 

atuação no Estado, poderão indicar 1 (um) representante para exercer o direito a voto 

plurinominal no processo referenciado, para a formação da lista tríplice. 

 

§ 1º A indicação de que trata o caput far-se-á através da remessa de ofício a ser expedido 

pelo Presidente da entidade à Comissão Eleitoral, o qual deverá conter, necessariamente, os 

seguintes dados: 

I – Nome completo do indicado; 

II – Número da Carteira de Identidade (RG); 

III – Número do Cadastro Nacional de Pessoas Físicas (CPF/MF); 

IV – Nome e CNPJ, caso haja, da entidade da sociedade civil; 

V – Documento comprobatório que a entidade promotora da indicação, caso seja não 

personificada, componha Conselho Estadual de Direito, com mandato em exercício e 

possua abrangência estadual; 

VI – Comprovação de que a entidade promotora da indicação está legalmente constituída 

há pelo menos um ano, no caso das pessoa jurídicas e entidades personificadas, e possua 

abrangência estadual; 

VII – Declaração de que a entidade promotora da indicação não possui fins lucrativos; 

VIII – Comprovação de que a entidade promotora da indicação inclui entre suas finalidades 

institucionais a promoção e defesa de direitos em quaisquer das áreas afetas à Defensoria 

Pública.  

 

§2º A substituição da representação poderá ser realizada até 07 (sete) dias antes da votação. 

 

Seção IV 

DAS IMPUGNAÇÕES DAS HABILITAÇÕES  
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Art. 10. Findo o prazo para a inscrição (dos candidatos ao cargo de Ouvidor(a)-Geral e dos 

representantes da sociedade civil responsáveis pela formação da lista tríplice através do 

voto plurinominal), a Comissão Eleitoral decidirá no prazo de 5 (cinco) dias, os pedidos de 

habilitações dos candidatos e entidades civis (inclusive dos indicados para representá-las na 

eleição), divulgando os nomes daqueles que preencheram os requisitos legais e 

regulamentares para a participação no certame. 

  

Art. 11. Caberá à Comissão Eleitoral dar ampla divulgação, por meio de publicação no 

sítio eletrônico e na sede da Defensoria Pública, a lista a que se refere o artigo anterior. 

 

Art. 12. Após a publicação, será aberto o prazo de 5 (cinco) dias para a impugnação do 

resultado preliminar das habilitações, seja pelos cidadãos, seja pelas entidades da sociedade 

civil, mediante requerimento devidamente fundamentado, endereçado ao Presidente da 

Comissão Eleitoral, que decidirá em 3 (três) dias úteis. 

 

 

 

Parágrafo único. Da decisão da Comissão Eleitoral caberá recurso para o Conselho 

Superior no prazo de 3(três) dias, que se pronunciará no prazo de 5(cinco) dias úteis.  

 

Seção V 

DA ELEIÇÃO 

 

Art. 13. A eleição para composição da lista tríplice para escolha de Ouvidor(a)-Geral será 

realizada em audiência pública, coordenada pela Comissão Eleitoral, em local e data a 

serem definidos no Edital. 

 

Parágrafo único. Cada concorrente, devidamente habilitado, disporá do tempo de 5(cinco) 

a 15 (quinze) minutos para defender sua candidatura, a critério da Comissão Eleitoral. 

 

Art. 14. A eleição será validada se obtiver o quorum de maioria simples dos representantes 

das entidades da sociedade civil habilitados. 

 

Parágrafo único. Na hipótese de não ocorrer quorum no processo de votação de que trata o 

caput, serão convocadas novas eleições no prazo de até trinta dias. 

 

Art. 15. O voto será plurinominal e secreto, proibido o voto por procuração, podendo os 

representantes habilitados votar em até 03(três) dos nomes habilitados, em branco ou nulo.   

 

Art. 16. Será assegurada à Associação dos Defensores Públicos do Estado do Piauí o 

acompanhamento de todos os trabalhos destinados à escolha do(a) Ouvidor(a)-Geral da 

Instituição. 
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Art. 17. A lista tríplice será formada pelos três candidatos mais votados e, havendo empate, 

prevalecerá, nesta ordem: 

 

I - o representante da entidade da sociedade civil que contar com maior tempo de atuação 

social, comprovada nos termos do art. 8º, inciso VIII desta Resolução; 

 

II - o mais idoso. 

Parágrafo único. O nome dos candidatos à formação da lista tríplice será publicado pela 

Comissão Eleitoral, em ordem decrescente de votos recebidos, no prazo de 5 (cinco) dias 

no Diário Oficial do Estado e no sítio eletrônico da Defensoria Pública do Estado. 

 

Art. 18. Poderão os concorrentes ou qualquer cidadão promover a impugnação de 

componente da lista tríplice, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da publicação no 

Diário Oficial do Estado, desde que fundamentada, abrindo-se vista ao impugnado para 

exercer o direito do contraditório e da ampla defesa, que se manifestará no mesmo prazo, a 

qual será julgada no prazo de 03 (três) dias úteis pelo Conselho Superior. 

 

Art. 20. Na hipótese de exclusão fundamentada nos termos normativos estabelecidos na 

presente Resolução, a escolha ocorrerá entre os remanescentes da lista, desde que o 

Conselho Superior possa optar entre dois, ao menos. 

Parágrafo único. Caso haja impugnação e exclusão de dois dos componentes, a lista  será 

acrescida com os dois candidatos mais votados no processo eleitoral realizado. 

 

Art. 21. A lista tríplice será encaminhada ao Conselho Superior com a íntegra do processo 

que a originou em até 10 dias. 

Seção VI 

DA ESCOLHA DO(A) OUVIDOR(A) PELO CONSELHO SUPERIOR 

 

Art. 22. Findo, sem incidentes, o prazo para eventuais impugnações ou, após decisão 

definitiva do processo impugnatório, o Conselho Superior realizará reunião, no prazo de 15 

(quinze) dias, para escolher, pelo voto secreto, aquele que exercerá o mandato de 

Ouvidor(a)- Geral, encaminhando o nome ao Defensor Público Geral para nomeação. 

 

Art. 21. A reunião do Conselho Superior de que trata o artigo anterior contará com a 

presença da Comissão Eleitoral e, facultativamente, por representante indicado pelo 

Colégio das Ouvidorias das Defensorias do Brasil, que somente fiscalizarão a lisura do 

processo, não se imiscuindo no processo decisório. 

 

Art. 22. O(A) Ouvidor(a)-Geral escolhido pelo Conselho Superior da Defensoria Pública 

será nomeado e empossado pelo Defensor Público Geral nos 15 (quinze) dias subsequentes 

à realização da sessão colegiada que o escolheu. 
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Parágrafo único. Caso o Defensor Público Geral não efetive a nomeação do candidato 

escolhido, este será investido automaticamente no cargo. 

 

Art. 23. O(A) Ouvidor(a)-Geral fará declaração pública de bens no ato da posse e ao 

término do mandato, apresentando-a formalmente à Defensoria Pública Geral do Estado. 

 

CAPÍTULO III 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 25. Os casos omissos serão decididos pelo Defensor Público Geral do Estado, com 

recurso para o Conselho Superior no prazo de 3(três) dias, que se pronunciará no prazo de 

5(cinco) dias úteis. 

 

Art. 26.  Fica revogada a Resolução nº 003/2013 – CSDPE-PI,  de 21 de fevereiro de 2013. 

 

Art. 27.  Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Sala de Reuniões do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do 

Piauí, em Teresina (PI), 10 de outubro de 2014.” 

 

 

Norma Brandão de Lavenère Machado Dantas 

Defensora Pública-Geral 

Presidente do Conselho Superior da Defensoria Pública 

 

 

Resolução publicada no DOE nº 206, pág. 13/15, de 29/10/2014. 
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Resoluções 

2015 
 

 

RESOLUÇÃO CSDPE Nº 043/2015, de 16 de janeiro de 2015. 

 

 

Estabelece as regras gerais para a 

realização de Concurso Público para 

provimento de cargo de Defensor 

Público de 1ª Categoria do Estado do 

Piauí e dá outras providências. 

 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 

PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 17, inciso IV, da Lei 

Complementar Estadual nº 59, de 30 de novembro de 2005; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de atualizar e substituir a Resolução 021/2009, 

que regulamenta as regras gerais para a realização de concurso público para ao cargo de 

Defensor Público de 1ª Categoria do Estado do Piauí, visando sua adequação à Emenda 

Constitucional 80/2014. 

 

 

RESOLVE: 

 

 

I - DA ORGANIZAÇÃO DO CONCURSO DE INGRESSO. 
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Art. 1º O Concurso de Ingresso na Carreira de Defensor Público, destinado ao 

provimento, em estágio probatório, de cargos de Defensor Público de 1ª. Categoria, será 

realizado na forma estabelecida nesta Resolução. 

 

Art. 2º Compete ao Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado organizar e 

dirigir o concurso, cabendo-lhe privativamente: 

 

I - fixar o número de cargos vagos que serão colocados em disputa; 

II - indicar as disciplinas sobre as quais versarão as provas; 

III - constituir a Comissão de Concurso; 

IV - divulgar a classificação final do concurso. 

 

Art. 3º O Conselho fará publicar no Diário Oficial do Estado e no sítio eletrônico 

institucional o edital de abertura das inscrições, as matérias sobre as quais versarão as 

provas, respectivos programas, critérios de avaliação dos títulos, nos termos desta 

resolução, constando ainda o número de vagas a serem preenchidas e demais disposições 

sobre o concurso. 

 

§1º Aos portadores de necessidades especiais serão reservadas as vagas previstas no 

edital, nos termos da Resolução nº 15/2013, do Egrégio Conselho Superior da Defensoria 

Pública, assim como as que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso.  

 

§2º Caso não haja candidatos aprovados nas condições previstas no parágrafo 

anterior, as vagas serão livremente providas, obedecida a ordem de classificação no 

concurso. 

 

II - DA COMISSÃO DE CONCURSO. 

 

 

Art. 4º A Comissão de Concurso é órgão auxiliar, de natureza transitória, 

constituída de integrantes estáveis da Carreira de Defensor Público do Estado e seus 

respectivos suplentes, sob a Presidência de um de seus membros, indicado pelo Conselho 

Superior, com a participação de um representante da Ordem dos Advogados do Brasil. 

 

Parágrafo Único. A Defensoria Pública do Estado do Piauí, nos termos da lei, 

poderá celebrar convênio ou contratar serviços de instituição especializada para a execução 

do concurso, de forma parcial ou total. 

 

III - DAS INSCRIÇÕES DOS CANDIDATOS. 

 

 

Art. 5º Na solicitação de inscrição, o candidato deverá declarar: 

 

I - ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade 

portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com 
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reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do artigo 12, § 1.º, da 

Constituição Federal; 

 

II - ter conhecimento de que deverá possuir, à data da posse, diploma de bacharel 

em Direito, devidamente registrado, fornecido por instituição de ensino superior 

reconhecida pelo Ministério da Educação; 

 

III - ter conhecimento de que deverá ter, à data da posse, 3 (três) anos, no mínimo, 

de atividade jurídica, nos termos desta resolução, devidamente comprovada por certidões 

ou outro meio idôneo; 

 

 

IV - estar em dia com as obrigações militares; 

 

V - estar no gozo dos direitos políticos; 

 

VI - gozar de boa saúde física e mental; 

 

VII - ter boa conduta social, idoneidade moral e não registrar antecedentes criminais 

ou condenações por improbidade administrativa; 

 

VIII- não ter sofrido penalidade, nem praticado atos desabonadores de sua conduta 

no exercício de atividade pública ou privada nos últimos 05 (cinco) anos. 

 

Parágrafo único. A comprovação do preenchimento dos requisitos indicados no 

artigo 5º deverá ser realizada no ato da posse. 

 

Art. 6º A inscrição será feita nos termos prescritos no edital de abertura do 

concurso. 

Art. 7º Considera-se atividade jurídica, para os efeitos do art. 5º, III, desta 

resolução: 

I - aquela exercida com exclusividade por bacharel em Direito; 

II - o efetivo exercício de advocacia, inclusive voluntária, mediante a 

participação anual mínima em 5 (cinco) atos privativos de advogado (Lei nº 8.906, de 4 de 

julho de 1994, art. 1º) em causas ou questões distintas; 

III - o exercício de cargos, empregos ou funções, inclusive de magistério 

superior, que exija a utilização preponderante de conhecimento jurídico; 

IV - o exercício da função de conciliador junto a tribunais judiciais, juizados 

especiais, varas especiais, anexos de juizados especiais ou de varas judiciais, bem como o 
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exercício da atividade de mediação ou de arbitragem na composição de litígios, no mínimo 

por 16 (dezesseis) horas mensais e durante 1 (um) ano; 

§ 1º É vedada, para efeito de comprovação de atividade jurídica, a contagem do 

estágio acadêmico ou qualquer outra atividade anterior à obtenção do grau de bacharel em 

Direito. 

        § 2º A comprovação do tempo de atividade jurídica relativamente a cargos, 

empregos ou funções não privativos de bacharel em Direito será realizada mediante 

certidão circunstanciada, expedida pelo órgão competente, indicando as respectivas 

atribuições e a prática reiterada de atos que exijam a utilização preponderante de 

conhecimento jurídico, cabendo à Comissão de Concurso, em decisão fundamentada, 

analisar a validade do documento. 

 

 

IV - DAS PROVAS. 

 

 

Art. 8º O concurso realizar-se-á na cidade de Teresina e compreenderá uma etapa 

preliminar três provas escritas (P1, P2 e P3) e uma etapa final como uma avaliação oral 

(P4), antecedida por uma investigação social e uma avaliação de títulos (AT). 

 

§ 1º Na primeira prova escrita (P1) não será permitida consulta à legislação, 

doutrina e jurisprudência. 

 

§ 2º Na segunda (P2) e terceira (P3) provas escritas somente será permitida consulta 

a texto legal, sem anotações ou comentários. 

 

Art. 9º A primeira prova escrita (P1) compreenderá 100 (cem) questões objetivas, 

cada uma com cinco alternativas, sendo apenas uma correta, sobre as seguintes matérias: 

 

a) Direito Constitucional; 

b) Direito Administrativo; 

c) Direito Penal; 

d) Direito Processual Penal; 

e) Direito Civil e do Consumidor; 

f) Direito Processual Civil; 

g) Direitos Difusos e Coletivos; 

h) Direito da Criança e do Adolescente/Idoso/Mulher de Vítima de 

Violência/Saúde; 

i) Direitos Humanos; 

j) Princípios e Atribuições Institucionais da Defensoria Pública do Estado. 

 



209  

Art. 10. A segunda prova escrita (P2) compreenderá quatro questões dissertativas 

sobre quaisquer das seguintes matérias: 

a) Direito Constitucional; 

b) Direito Administrativo; 

c) Direito Penal e Processual Penal; 

e) Direito Civil e Processual Civil; 

g) Direitos Difusos e Coletivos; 

i) Direitos Humanos. 

 

Art. 11. A terceira prova escrita (P3) compreenderá duas peças judiciais, conforme 

os programas de Direito Processual Civil e Direito Processual Penal, com base em 

problema prático envolvendo, no que diz respeito ao aspecto material, as demais matérias 

previstas nas alíneas do art. 10. 

 

Art. 12. As provas escritas serão eliminatórias, considerando-se habilitados para a 

realização da segunda e terceira provas escritas (P2 e P3) os candidatos que obtiverem nota 

mínima igual ou superior a 6,0 (seis) na primeira prova escrita (P1) e classificados até a 

tricentésima vigésima (320ª) posição, respeitados os empates na última posição e a reserva 

de vagas para candidatos pessoas com deficiência. 

 

   Art. 13. As notas da etapa preliminar serão atribuídas na forma seguinte: 

 

I - A primeira prova escrita (P1), constituída de cem questões objetivas e terá a 

pontuação máxima de 10,0 pontos, valendo cada questão correta 0,1 ponto, não havendo 

pontuação negativa para itens assinalados em discordância do gabarito oficial, respeitado, 

para a classificação às demais provas escritas, o que regulamenta o art. 12.  

 

II - A segunda prova escrita (P2), constituída de quatro questões dissertativas, sobre 

quaisquer matérias constantes nas alíneas do art. 10, podendo ser cobrada mais de uma 

matéria por questão, terá a pontuação máxima de 10,0 pontos, valendo cada questão 2,5 

pontos. 

 

III - A terceira prova escrita (P3), constituída de duas peças judiciais, conforme 

prescreve o art. 11, terá a pontuação máxima de 10,0 pontos, valendo cada peça 5,0 pontos. 

 

       Art. 14. Após a realização e aprovação nas provas escritas, o candidato 

devidamente habilitado deverá requerer a inscrição definitiva ao presidente da comissão de 

concurso, mediante preenchimento de formulário próprio, entregue na secretaria do 

concurso. 

Art. 15. Caberá à comissão do concurso e diante da documentação apresentada, 

efetuar os procedimentos necessários à sindicância da vida pregressa e investigação social 

dos candidatos habilitados nas provas escritas, podendo em caso de dúvida ser realizadas 

diligências complementares.  
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Art. 16. O presidente da comissão do concurso fará publicar edital com a 

relação dos candidatos cuja inscrição definitiva haja sido deferida, ao tempo em que os 

convocará para realização do sorteio dos pontos para prova oral, bem como para realização 

das arguições. 

Art. 17. A prova oral (P4) será prestada em sessão pública e haverá registro em 

gravação de áudio ou por qualquer outro meio que possibilite a sua posterior reprodução. 

Art. 18. As disciplinas a serem cobradas na prova oral são as expressas no art. 

10, cabendo à comissão examinadora agrupá-las, a seu critério, para efeito de sorteio, em 

programa específico. 

§ 1º O programa específico será divulgado no sítio eletrônico da Defensoria até 

5 (cinco) dias antes da realização da prova oral. 

§ 2º Far-se-á sorteio público de ponto para cada candidato com a antecedência 

de 24 (vinte e quatro) horas. 

§ 3º A arguição do candidato versará sobre conhecimento técnico acerca dos 

temas relacionados ao ponto sorteado, cumprindo à comissão avaliar-lhe o domínio do 

conhecimento jurídico, a adequação da linguagem, a articulação do raciocínio, a capacidade 

de argumentação e o uso correto do vernáculo. 

§ 4º A ordem de arguição dos candidatos definir-se-á por sorteio, no dia e hora 

marcados para início da prova oral. 

§ 5º Cada examinador disporá de até 15 (quinze) minutos para a arguição do 

candidato, atribuindo-lhe nota na escala de 0 (zero) a 10 (dez). Durante a arguição, o 

candidato poderá consultar códigos ou legislação esparsa não comentados ou anotados, a 

critério da comissão examinadora. 

§ 6º A nota final da prova oral será o resultado da média aritmética simples das 

notas atribuídas pelos examinadores. 

§ 7º Considerar-se-ão aprovados e habilitados para a próxima etapa os 

candidatos que obtiverem nota não inferior a 6 (seis). 

Art. 19. Após a realização e divulgação do resultado da prova oral, a comissão 

organizadora avaliará os títulos dos candidatos habilitados, apenas com efeito 

classificatório e com pontuação máxima de 1 ponto. 
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Art. 20. Para os efeitos da presente resolução são considerados títulos com a 

respectiva pontuação os a seguir descritos: 

I - exercício de cargo, emprego ou função pública privativa de bacharel em 

Direito pelo período mínimo de 1 (um) ano, com pontuação nos termos : 

a) Defensor Público estadual ou federal: até 3 (três) anos - 0,25; acima de 3 

(três) anos - 0,30; 

b) da Magistratura, Ministério Público, Advocacia-Geral da União, 

Procuradoria (Procurador) de qualquer órgão ou entidade da Administração Pública direta 

ou indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios: até 3 (três) anos - 0,20; acima de 3 (três) anos - 0,25, devendo o exercício se 

dar em caráter efetivo para efeito da presente pontuação. 

II - exercício do Magistério Superior em disciplina da área jurídica pelo período 

mínimo de 2(dois) anos em instituição de ensino pública ou reconhecida: 

a) mediante admissão no corpo docente por concurso ou processo seletivo 

público de provas e/ou títulos (0,15); 

b) mediante admissão no corpo docente sem concurso ou processo seletivo 

público de provas e/ou títulos (0,05); 

III - exercício de outro cargo, emprego ou função pública privativa de bacharel 

em Direito não previsto no inciso I, pelo período mínimo de 1 (um) ano: 

a) mediante admissão por concurso: até 3 (três) anos - 0,05; acima de 3 (três) 

anos -0,1; 

b) mediante admissão sem concurso: até 3 (três) anos - 0,03; acima de 3 (três) 

anos - 0,05; 

IV - exercício efetivo da advocacia, até 3 (três) anos 0,05 mais de 3 (três) anos - 

0,1. 

V - diplomas em Cursos de Pós-Graduação: 

a) Doutorado reconhecido ou revalidado: em Direito ou em Ciências Sociais ou 

Humanas - 0,25; 
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b) Mestrado reconhecido ou revalidado: em Direito ou em Ciências Sociais ou 

Humanas – 0,15; 

c) Especialização em Direito, na forma da legislação educacional em vigor, 

com carga horária mínima de trezentos e sessenta (360) horas-aula, cuja avaliação haja 

considerado monografia de final de curso: 0,05; 

VI – publicação cultural individual no âmbito da Ciência Jurídica, constante de 

publicação especializada com registro no ISBN: 

a) livro jurídico de autoria exclusiva do candidato com apreciável conteúdo 

jurídico: 0,06; 

b) artigo ou trabalho publicado em obra jurídica coletiva ou revista jurídica 

especializada, com conselho editorial, de apreciável conteúdo jurídico: 0,03. 

 

Art. 21. A pontuação final do concurso será calculada pela média aritmética das 

quatro provas (P1, P2, P3 e P4) acrescida da nota avaliação de títulos (AT). 

 

 

V - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 22. A lista de classificação dos candidatos aprovados, em concorrência geral e 

em concorrência especial (portadores de necessidades especiais), elaborada pelo Conselho 

Superior da Defensoria Pública do Estado, será encaminhada ao Defensor Público-Geral do 

Estado, para homologação e publicação no Diário Oficial. 

 

§1º Ocorrendo empate na nota final (NF), resolver-se-á a classificação, segundo 

critérios sucessivos, em favor daquele: 

 

a) que tenha obtido a maior nota na prova oral (P4); 

 

b) que tenha obtido maior nota na terceira prova escrita (P3); 

 

c) mais idoso. 

 

§ 2º A nomeação obedecerá à ordem de classificação no concurso, respeitado o 

percentual mínimo de vagas aos aprovados portadores de necessidades especiais, nos 

termos da Resolução CSDPE 015/2013. 

 

Art. 23. As razões de reprovação serão disponibilizadas ao conhecimento do 

candidato, sendo-lhe permitido o ingresso dos recursos cabíveis na forma prevista no edital. 
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Art. 24. Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Superior da Defensoria 

Pública do Estado, ouvida a comissão de concurso. 

 

Art. 23. O conteúdo programático será fixado em edital, quando da realização do 

concurso público. 

 

Art. 24. Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial a Resolução 

CSDPE nº 021/2009. 

 

At. 25. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Sala de Reuniões do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do 

Piauí, em Teresina (PI), 16 de janeiro de 2015. 

 

 

 

Norma Brandão de Lavenère Machado Dantas 

Defensora Pública-Geral 

Presidente do Conselho Superior da Defensoria Pública 

 

 

RESOLUÇÃO CSDPE Nº 049/2015, de 03 de julho de 2015. 

 

Organiza a Diretoria dos Núcleos 

Especializados da Defensoria Pública, fixa 

atribuições dos Núcleos e dá outras 

providências. 

 

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

 

CONSIDERANDO que compete ao Estado, através da Defensoria Pública, a 

prestação de assistência jurídica integral e gratuita à população juridicamente necessitada e 

que esta defesa se caracteriza como indispensável ao pleno exercício da cidadania; 

CONSIDERANDO que a Defensoria Pública Estadual possui autonomia funcional 

e administrativa assegurada pelo § 2º do art. 134 da Constituição Federal e pelo § 3º do art. 

153 da Constituição Estadual; 

CONSIDERANDO que cabe ao Conselho Superior da Defensoria Pública a criação 

e normatização dos núcleos especializados, definindo suas atribuições(art. 102, § 1º da LCF 

80/94) e art. 34 da LCE 59/05; 
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CONSIDERANDO a necessidade de aprimorar a distribuição de atribuições entre 

os órgãos de execução da Defensoria Pública que atuam na Capital, aperfeiçoando suas 

atuações; 

CONSIDERANDO a RESOLUÇÃO CSDPE Nº 22/2011 e suas ulteriores 

modificações; 

 

RESOLVE: 

TITULO I 

DAS CLAUSULAS GERAIS 

 

Art. 1º Os Núcleos Especializados da Defensoria Pública do Estado do Piauí previstos no 

art. 6º da Resolução CSDPE nº 22/2011 são organizados nos termos desta Resolução. 

 

Art. 2º Os Núcleos Especializados serão dirigidos por Defensor Público designado pelo 

Defensor Público Geral, dentre os integrantes da carreira; 

Parágrafo único. O Diretor dos Núcleos Especializados pode ser auxiliado por um 

Coordenador de Núcleos, designado pelo Defensor Público Geral. 

Art. 3º São atribuições da Diretoria dos Núcleos Especializados: 

I - coordenar as atividades desenvolvidas pelos Defensores Públicos que atuem na sua área 

de competência; 

II - realizar inspeções funcionais junto às Defensorias Públicas de sua área de atuação; 

III - manter atualizado, no Núcleo, registro estatístico de produção dos membros da 

Defensoria Pública que atuem em sua área de competência; 

IV - remeter, mensalmente e anualmente, à Defensoria Pública Geral e à Corregedoria, 

relatório das atividades de sua área de competência; 

V - sugerir ao órgão da Administração ao qual estiver subordinado, providências para o 

aperfeiçoamento das atividades institucionais. 

VI - solicitar providências correcionais ao Corregedor-Geral; 

VII – Publicar no site da Defensoria Pública relatório estatístico mensal e anual de 

produção dos membros que atuem em sua área de competência; 
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VIII – encaminhar aos Defensores Públicos que atuam nos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais a informação e a respectiva documentação das ações virtuais impetradas pelo 

Núcleo de Defesa do Consumidor, para o devido acompanhamento; 

IX – designar, por meio de portaria, Defensor Público natural para atuar na defesa dos 

assistidos, seja em processo judicial em tramite ou para confecção de petição inicial, dentro 

de sua respectiva área; 

X – designar, por meio de portaria, Defensor Público substituto, nos casos de impedimento 

ou suspeição, respeitada a ordem de substituição elaborada por Portaria do Defensor 

Público Geral, inexistindo Resolução do Conselho que trate da matéria; 

XI – encaminhar para segunda opinião ao Defensor substituto os casos de recusa de 

atendimento, para fins do disposto no art. 4º-A, III, da Lei Complementar Federal nº 80/94;  

XII – elaborar o planejamento estratégico anual da Diretoria, em sintonia com o da 

Defensoria Pública Geral; 

XIII - exercer as funções que lhe forem delegadas pelo Defensor Público-Geral; 

Art. 4º Os Núcleos Especializados terão as seguintes atribuições: 

I – realizar e estimular a integração e o intercâmbio permanente entre os demais órgãos de 

atuação e os órgãos de execução da Defensoria Pública, objetivando a atuação institucional 

harmônica, o aprimoramento das atribuições institucionais e a uniformidade dos 

entendimentos ou teses jurídicas respeitadas à independência funcional dos Membros da 

Instituição; 

II – promover a solução extrajudicial dos litígios e propor medidas judiciais individuais e 

coletivas no âmbito de sua competência; 

III – editar súmulas, na sua área de atuação e âmbito de atribuição, sem caráter normativo 

ou vinculante, tendentes à melhoria dos serviços prestados pela Defensoria Pública; 

IV – apresentar ao Defensor Público-Geral propostas e sugestões para: 

a) elaboração da política institucional e funcionamento das unidades de atendimento da 

Defensoria Pública do Estado, na sua respectiva área de atuação; 

b) alterações legislativas ou edição de normas sobre a matéria afeta à sua atuação; 

c) realização de projetos e convênios, zelando pelo seu cumprimento; 

d) realização de cursos, seminários, palestras e outros eventos; 

e) expedição de orientações visando à adequação, racionalização, harmonia e eficiência da 

atuação da Defensoria Pública, em matéria jurídica, observando as súmulas e os 

enunciados, quando existentes; 
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f) elaboração do planejamento estratégico da sua respectiva área, em sintonia com o da 

Diretoria e da Defensoria Pública Geral. 

V – responder pela execução dos planos e programas institucionais da sua respectiva área 

de atuação, em conformidade com as diretrizes fixadas; 

VI – acompanhar as políticas nacionais, estaduais e municipais afetas à sua área de atuação; 

VII – prestar auxílio aos demais órgãos de atuação e aos órgãos de execução da Defensoria 

Pública no desenvolvimento de suas atividades; 

VIII – prestar informações técnico-jurídicas, sem caráter vinculante, aos órgãos ligados à 

sua atividade; 

IX – dar assessoria direta aos órgãos de atuação e de execução da Defensoria Pública, 

sempre que determinado pelo Defensor Público-Geral ou pelo Subdefensor Público-Geral; 

X – estabelecer intercâmbio permanente com entidades, órgãos públicos ou privados que 

atuem em sua área de atuação, para prestar atendimento e orientação, bem como para 

obtenção de elementos técnicos especializados necessários ao desempenho de suas funções; 

XI – manter arquivo atualizado de petições, jurisprudência e doutrina, bem como banco de 

dados de peças e de dados estatísticos, disponibilizando-o para consulta por todos os 

Defensores Públicos interessados; 

XII – desenvolver estudos e pesquisas, criando ou sugerindo a criação de grupos e 

comissões de trabalho; 

XIII – promover e/ou apoiar a realização de estudos, pesquisas, cursos e palestras ou outros 

eventos relativos à matéria que sirvam de subsídios aos Membros da Defensoria Pública; 

XIV – promover a educação em direitos, tornando pleno o exercício da cidadania; 

XV – responder a consultas em sua área de atuação formuladas pelos Defensores Públicos; 

XVI – confeccionar edição de boletim informativo, contendo legislação, doutrina e 

jurisprudência de sua respectiva área de atuação; 

XVII – realizar audiências públicas dentro da sua esfera de atribuição; 

XVIII – exercer outras funções compatíveis com as suas finalidades. 

XIX – Instaurar e processar eventual Procedimento para Apuração de Dano Coletivo - 

PADAC; 

XX - Seguir as orientações técnico-jurídicas e as diretrizes institucionais fixadas. 

§ 1º A atuação dos Núcleos Especializados independe de provocação, sendo cabível a 

atuação de ofício em todos os aspectos de suas ações e atividades, inclusive no que respeita 

à instauração de procedimentos ou ajuizamento de ações. 

§ 2º Os Núcleos deverão contar com o apoio de profissionais no âmbito administrativo, 

bacharéis em Direito e estagiários, além de poder contar com o apoio de profissionais 

especializados nas áreas afins que integrem o atendimento multidisciplinar, tais como 

Assistente Social, Psicólogo ou Contador. 
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Art. 5º A Diretoria de Núcleos Especializados é composta por Coordenações criadas pela 

Resolução CSDPE nº 22/11 e são exercidas por Defensores Públicos indicados dentre 

integrantes da carreira de Defensor Público, ativo e titular de defensoria pública que 

componha o quadro do respectivo Núcleo, sem prejuízo de suas funções, salvo deliberação 

em contrário do Defensor Público Geral. 

Parágrafo único. Cabe aos Coordenadores dos Núcleos Especializados: 

I – coordenar as atividades desenvolvidas pelos Defensores Públicos que atuem na sua área 

de atribuição; 

II – promover o intercâmbio e a integração entre os órgãos de execução da respectiva 

Coordenação, inclusive para efeito de atuação uniforme, respeitada a independência 

funcional; 

III – propor aos demais componentes da respectiva Coordenação à adoção de medidas 

administrativas e judiciais e zelar pelo seu cumprimento; 

IV – elaborar e enviar às Diretorias os relatórios mensais das atividades da respectiva 

Coordenação; 

V – representar a Coordenação em atos e solenidades ou quando convocado pelo Defensor 

Público Geral; 

 

VI - zelar pelo cumprimento das obrigações da Defensoria Pública decorrentes de projetos 

e convênios firmados; 

VII - integrar e orientar as atividades desenvolvidas pelos Defensores Públicos que atuem 

na respectiva Coordenação; 

VIII - reunir, periodicamente, os membros da coordenação, com o objetivo de avaliação, 

planejamento e identificação de metas a serem alcançadas; 

IX – exercer funções que lhes forem atribuídas ou delegadas pelo Defensor Público Geral. 

 

TITULO II 

DAS COORDENAÇÕES 

CAPITULO I 

DA COORDENAÇÃO DO NÚCLEO ESPECIALIZADO DA INFÂNCIA E 

JUVENTUDE 

 

Art. 6º A Coordenação do Núcleo Especializado da Infância e Juventude é composta pelas 

Defensorias que atuam junto à 1ª e 2ª Varas da Infância da Capital.  

 

Seção I 
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Das Defensorias que atuam junto à Primeira Vara da Infância da Capital 

 

Art. 7º As Defensorias da infância e da juventude que atuam junto à 1ª Vara da Infância da 

Capital, de caráter permanente, tem como missão primordial prestar suporte e auxílio no 

desempenho da atividade funcional dos membros da instituição sempre que a demanda 

apresentada referir-se, direta ou indiretamente, a direitos específicos ou gerais de crianças e 

adolescentes, segundo definições do art. 2º  da Lei 8069/90.  

Art. 8º São atribuições das Defensorias da Infância e Juventude que atuam junto à 1ª Vara 

da Infância, dentre outras: 

I – realizar atendimento, propor medidas judiciais e extrajudiciais para a tutela de interesses 

individuais, coletivos e difusos de crianças e adolescentes, e acompanhá-las na primeira 

instancia judicial e extrajudicial; 

II – acompanhar as ações judiciais que tramitam perante a 1ª Vara da Infância quando 

impetradas por outros Núcleos Especializados, exceto o Núcleo da Saúde; 

III – promover  a tutela dos interesses de crianças e adolescentes  necessitados no âmbito 

dos órgãos ou entes da administração estadual e municipal, direta ou indireta; 

IV - estabelecer permanente articulações com núcleos especializados ou equivalentes de 

outras defensorias na área da infância e juventude para definição de estratégias comum em 

assuntos de âmbito nacional e para intercâmbio de experiências; 

V – subsidiar, do ponto de vista técnico, a atuação de organizações, conveniadas ou não 

com a Defensoria, que prestem supletivamente assistência jurídica a crianças e adolescentes 

vulneráveis; 

VI – fornecer subsídios aos órgãos de planejamento quanto aos recursos humanos e 

materiais necessários ao cumprimento pleno das atribuições da defensoria na defesa da 

criança e do adolescente, zelando pela observância, no âmbito da instituição, do princípio 

da prioridade absoluta; 

VII – prestar, sempre que solicitada, orientação jurídica aos Conselheiros  Tutelares em 

assuntos de ordem geral e em casos específicos que versem sobre o atendimento de crianças 

e adolescentes;  

VIII - realizar e estimular o intercâmbio da Defensoria com entidades públicas e privadas 

ligadas à área da criança e do adolescente; 

IX -  representar a instituição perante conselhos de direitos, por qualquer de seus membros, 

mediante designação do Defensor Público Geral do Estado;  
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X - representar a instituição em audiências públicas, palestras, simpósios, seminários, 

cursos de capacitação, congressos, conferências ou similares, realizados em território 

nacional ou fora deste, em matéria afeta a crianças e adolescentes, observada a pertinência 

da atuação especializada; 

XI – contribuir para a definição, do ponto de vista técnico, das ações voltadas à 

implementação e monitoramento do Plano Anual de Atuação da Defensoria Pública naquilo 

que disser respeito à defesa dos direitos das crianças e adolescentes; 

XII - realizar e estimular, em colaboração com a Escola Superior da Defensoria Pública, o 

intercâmbio permanente entre os Defensores Públicos, objetivando o aprimoramento das 

atribuições institucionais e a uniformidade dos entendimentos ou teses jurídicas no que diz 

respeito ao Direito da Criança e do Adolescente. 

XIII- Participar da realização de encontros regionais, colimando maior integração entre os 

órgãos de atuação da Defensoria Pública do Estado do Piauí, visando à atualização 

profissional e a extração de enunciados, com o escopo de uniformizar o atendimento 

prestado às crianças e aos adolescentes em todo o Estado; 

XIV - realizar estudos no sentido de auxiliar na estruturação e acompanhamento de 

propostas de elaboração, revisão e atualização legislativa na temática dos direitos da 

criança e do adolescente; 

XV - participar de estudos destinados à produção de material informativo à população ou 

de apoio técnico-jurídico ao Defensor Público com atribuição na área da infância e da 

juventude; 

XVI – Participar por indicação do Defensor Público geral, como titular ou suplente, da 

Comissão Nacional dos Defensores Públicos da Infância do Conselho Nacional dos 

Defensores Públicos Gerais - CONDEGE; 

XVII - remeter mensalmente à Diretoria de Núcleos Especializados relatório mensal de 

suas atividades; 

§ 1º As atribuições constantes dos incisos do presente artigo são meramente 

exemplificativas, não excluindo aquelas impostas pela legislação em geral ou inerentes à 

função. 

§ 2º A Distribuição interna de atuação das Defensorias Públicas da Infância e Juventude 

que atuam junto à 1ª Vara da Infância da Capital será realizada pelo Coordenador do 

Núcleo, por meio de portaria, seguindo critérios isonômicos e objetivos de divisão. 

 

Seção II 

Das Defensorias que Atuam junto à Segunda Vara Da Infância da Capital 
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Art. 9º As Defensorias da infância e da juventude que atuam junto à 2ª Vara da Infância da 

Capital, de caráter permanente, tem como missão primordial prestar suporte e auxílio no 

desempenho da atividade funcional dos membros da instituição sempre que a demanda 

apresentada referir-se, direta ou indiretamente, a direitos específicos ou gerais de crianças e 

adolescentes segundo definições do art. 2º c/c art. 171 e seguintes  da Lei 8069/90. 

Art. 10. São atribuições das Defensorias da Infância e Juventude que atuam junto à 2ª Vara 

da Infância, dentre outras: 

I – prestar assistência judicial e extrajudicial às crianças, adolescentes e jovens em conflito 

com a lei; 

II – efetuar a prestação de atendimento adolescentes e jovens em conflito com a lei, em 

todas as unidades de internação e semiliberdade, localizadas na comarca da capital, com a 

adoção das medidas judiciais e extrajudiciais pertinentes visando assegurar aos internos o 

exercício pleno dos seus direitos e garantias individuais; 

III - manter informações atualizadas de todos os atendimentos realizados ao adolescente ou 

ao jovem privado de liberdade; 

IV - representar a instituição em audiências públicas, palestras, simpósios, seminários, 

cursos de capacitação, congressos, conferências ou similares, realizados em território 

nacional ou fora deste, em matéria afeta a crianças e adolescentes, observada a pertinência 

da atuação especializada; 

V - diligenciar junto à unidade socioeducativa para que o plano individual de atendimento 

seja acostado aos autos em até 30 (trinta) dias após o início da execução, de modo a fixar os 

parâmetros para a reavaliação da medida socioeducativa; 

VI – inspecionar as unidades de privação de liberdade, observando situações ou indícios de 

violação dos direitos dos adolescentes e jovens, devendo ser adotadas as providências 

necessárias à preservação da incolumidade física dos internos;  

VII - velar, em caso de violação à integridade física do adolescente ou jovem privado de 

liberdade, pelo encaminhamento do interno ao estabelecimento que proceda à realização do 

exame de corpo de delito, assim como pela propositura da ação de responsabilidade civil 

pertinente, sem embargo da comunicação às autoridades competentes para adoção das 

medidas necessárias;  

VIII - verificar pessoalmente, mediante visita ao alojamento, em caso de alegada recusa de 

atendimento pelo adolescente ou pelo jovem privado de liberdade, se sua incolumidade 

física encontra-se violada; 

IX - velar pela obediência aos prazos estabelecidos em favor dos adolescentes ou jovens 

privados de liberdade sob sua assistência, adotando as medidas judiciais pertinentes à sua 

correção em caso de inobservância; 

X - verificar a legalidade do ato, judicial ou não, que determinou ou manteve a privação da 

liberdade do adolescente ou jovem sob sua assistência, promovendo a sua invalidação ou 

reforma e atuando em todos os processos que forem necessários à sua consecução; 
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XI - contribuir no planejamento, elaboração e propositura de políticas públicas que visem 

erradicar a pobreza e a marginalização, bem como reduzir as desigualdades sociais; 

XII - realizar e estimular, em colaboração com a Escola Superior da Defensoria Pública, o 

intercâmbio permanente entre os Defensores Públicos, objetivando o aprimoramento das 

atribuições institucionais e a uniformidade dos entendimentos ou teses jurídicas no que diz 

respeito ao Direito da Criança e do Adolescente.  

XIII - fornecer subsídios aos órgãos de planejamento quanto aos recursos humanos e 

materiais necessários ao cumprimento pleno das atribuições da Defensoria Pública na 

defesa da criança e do adolescente, zelando pela observância, no âmbito da Instituição, do 

princípio da prioridade absoluta; 

XIV - realizar e estimular o intercâmbio da Defensoria Pública com entidades públicas e 

privadas ligadas à área da criança e do adolescente; 

XV - prestar assessoria aos Defensores Públicos com atribuição na área da infância e da 

juventude, compreendendo esta, exemplificativamente, a manifestação de opinião informal, 

quando solicitada, sobre estratégias de intervenção diante de casos concretos ligados à 

criança e ao adolescente, assim como a oferta de informações sobre a rede de atendimento 

dos direitos da criança e do adolescente; 

XVI - organizar, promover e apoiar a realização de palestras, simpósios, seminários, cursos 

de capacitação, congressos, conferências ou similares, assim como a elaboração de livros, 

revistas, periódicos ou material informativo, em matéria afeta a crianças e adolescentes, 

observada a pertinência da atuação especializada; 

XVII – fazer implementar práticas restaurativas dentro de sua área de atribuição; 

 

XVIII-  representar a instituição perante conselhos de direitos, por qualquer de seus 

membros, mediante designação do Defensor Público-Geral do Estado; 

XIX– Participar por indicação do Defensor Público Geral, como titular ou suplente, da 

Comissão Nacional dos Defensores Públicos da Infância do Conselho Nacional dos 

Defensores Públicos Gerais - CONDEGE; 

XX - remeter mensalmente à Diretoria de Núcleos Especializados relatório mensal de suas 

atividades; 

§ 1º As atribuições constantes dos incisos do presente artigo são meramente 

exemplificativas, não excluindo aquelas impostas pela legislação em geral ou inerentes à 

função. 

§ 2º A Distribuição interna de atuação das Defensorias Públicas da Infância e Juventude 

que atuam junto à 2ª Vara da Infância da Capital será realizada pelo Coordenador do 

Núcleo, por meio de portaria, seguindo critérios isonômicos e objetivos de divisão. 

 

CAPÍTULO II 
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DA COORDENAÇÃO DO NÚCLEO ESPECIALIZADO DA DEFESA DA 

MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA 

 

Art. 11. A Coordenação da Mulher em Situação de Violência atua na defesa dos direitos da 

mulher, inclusive quando se tratar de assistência à idosa ou menor de idade, nos feitos de 

natureza cíveis e criminais, a serem ajuizados ou em trâmite nos respectivos juizados de 

violência doméstica e familiar contra a mulher, assim como a proposição e respostas, 

quando a mulher vítima de violência for ré, das ações cíveis, decorrentes dessa violência. 

Art. 12. Na atuação em defesa dos direitos da mulher em situação de violência, em matéria 

cível, o Defensor deverá: 

I - prestar o primeiro atendimento, aconselhamento e orientação jurídica; 

II - realizar, quando possível, a composição amigável das questões que versem sobre direito 

de família e cíveis, com encaminhamento dos acordos à homologação pelo Juiz da Vara de 

Família competente; 

III - propor as ações da área cível cuja necessidade decorra diretamente da situação de 

violência, assim como promover a defesa da mulher nestas ações, quando a mesma figurar 

como parte ré; 

IV - fazer encaminhamentos das partes a outros órgãos da Defensoria, devendo constar em 

tais encaminhamentos, a recomendação de atendimento prioritário, fortalecendo a rede 

interna de Atendimento à Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar contra a 

mulher na Defensoria Pública; 

V - fazer encaminhamentos das partes a outros serviços da rede de atendimento às mulheres 

em situação de violência, públicos ou privados, devendo, para tal, manter contato direto 

com os representantes de tais serviços, participando, deste modo, da rede de Atendimento à 

Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar; 

VI - propor e acompanhar os pedidos de medidas protetivas de urgência, a qualquer 

momento, recorrer, propor a execução das decisões de deferimento das medidas protetivas e 

comunicar o descumprimento das mesmas nos respectivos juizados de violência doméstica 

e familiar contra a mulher ou juízo competente; 

VII - atuar como curador especial em favor da vítima, nas hipóteses cabíveis. 

§ 1º Com o encaminhamento, previsto no inciso IV, o Defensor Público deverá juntar cópia 

da decisão de deferimento das medidas protetivas de caráter provisório, bem como da lista 

de documentos a serem apresentados pela parte ao órgão para o qual está sendo 

encaminhada, agilizando o atendimento desta; 

§ 2º Nos casos dos processos de guarda, regulamentação de direito de visitas e outras cuja 

competência seja, por sua especificidade, das varas da infância e da juventude, a atribuição 

para interposição, defesa e acompanhamento destas ações será dos Defensores Públicos do 

Núcleo de Defesa da Criança e do Adolescente, devendo o encaminhamento ser realizado 

na forma do inciso IV.  
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§ 3º A aferição da atribuição dos Defensores Públicos dos Núcleos Especializados de 

Defesa da Mulher se dará pelo critério da existência de violência doméstica ou familiar 

contra a mulher, assim, as ações cíveis cuja necessidade surgir posteriormente à cessação 

da violência em razão do gênero serão encaminhadas aos outros órgãos da Defensoria. 

§ 4º O acompanhamento das ações propostas perante as varas de família e cíveis, incluindo 

a participação nas audiências, apresentação de petições incidentais e recursos necessários, 

será de atribuição dos Defensores no Núcleo de Defesa da Mulher em Situação de 

Violência. 

§ 5º As execuções e cumprimentos de sentenças de natureza cível, uma vez cessada a 

violência, não serão mais de atribuição do Núcleo Especializado de Defesa da Mulher em 

Situação de Violência, devendo ser intentadas pelos Defensores com atuação na área de 

família e cível onde tramitou o processo originário. 

 

Art. 13. Na atuação em defesa dos direitos da vítima, em matéria criminal, o Defensor 

deverá: 

I - prestar o primeiro atendimento, aconselhamento e orientação jurídica. 

II - propor a queixa crime e acompanhar os feitos de ação penal privada, nos juizados de 

violência doméstica e familiar contra a mulher. 

III - aconselhar, orientar e acompanhar a vítima, no momento de seu depoimento, nos 

processos criminais, podendo, quando entender necessário, se habilitar como assistente de 

acusação. 

IV - aconselhar e orientar a mulher em situação de violência nos procedimentos realizados 

junto às Delegacias Especializadas de Proteção à mulher desta capital; 

 

Art. 14. Na atuação em defesa dos direitos da vítima, em matéria cível ou criminal, o 

Defensor deverá: 

I- manter informações atualizadas de todos os atendimentos realizados à mulher em 

situação de violência; 

II- representar a instituição em audiências públicas, palestras, simpósios, seminários, cursos 

de capacitação, congressos, conferências ou similares, realizados em território nacional ou 

fora deste, em matéria afeta a Mulher em Situação de Violência, observada a pertinência da 

atuação especializada; 

III- manter cadastro, no qual figurem todos os dados processuais, sociais e de identificação 

atualizados das assistidas, para consulta dos Defensores Públicos em exercício perante as 

Defensorias Públicas das Varas de Família ou com atribuição para o exercício da defesa dos 

interesses da mulher em situação de violência nas comarcas do interior do Estado; 

IV- inspecionar, ao menos trimestralmente, as condições de higiene e salubridade da Casa 

Abrigo na capital, visando à melhor assistência à mulher em situação de violência; 
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V- promover maior integração entre os órgãos de atuação da Defensoria Pública através da 

realização de encontros regionais visando à atualização profissional e à extração de 

enunciados, com o escopo de uniformizar o atendimento prestado às mulheres em situação 

de violência em todo o Estado; 

VI - contribuir no planejamento, elaboração e propositura de políticas públicas que visem 

erradicar a pobreza e a marginalização, bem como reduzir as desigualdades sociais; 

VII - realizar e estimular, em colaboração com a Escola Superior da Defensoria Pública, o 

intercâmbio permanente entre os Defensores Públicos, objetivando o aprimoramento das 

atribuições institucionais e a uniformidade dos entendimentos ou teses jurídicas no que diz 

respeito ao Direito da Mulher em Situação de Violência; 

VIII - fornecer subsídios aos órgãos de planejamento quanto aos recursos humanos e 

materiais necessários ao cumprimento pleno das atribuições da Defensoria Pública na 

defesa da Mulher em Situação de Violência, zelando pela observância, no âmbito da 

Instituição; 

IX - realizar e estimular o intercâmbio da Defensoria Pública com entidades públicas e 

privadas ligadas à área da Mulher Situação de Violência; 

X - prestar assessoria aos Defensores Públicos em sua área de atuação, compreendendo 

esta, exemplificativamente, a manifestação de opinião informal, quando solicitada, sobre 

estratégias de intervenção diante de casos concretos ligados ao tema, assim como a oferta 

de informações sobre a rede de atendimento á mulher em situação de violência; 

XI - organizar, promover e apoiar a realização de palestras, simpósios, seminários, cursos 

de capacitação, congressos, conferências ou similares, assim como a elaboração de livros, 

revistas, periódicos ou material informativo, em matéria afeta a sua atribuição, observada a 

pertinência da atuação especializada; 

XII -  representar a instituição perante conselhos de direitos, por qualquer de seus membros, 

mediante designação do Defensor Público Geral do Estado; 

XIII – participar por indicação do Defensor Público Geral, como titular ou suplente, da 

Comissão Nacional dos Defensores Públicos da Mulher Vítima de Violência do Conselho 

Nacional dos Defensores Públicos Gerais - CONDEGE; 

XIV - remeter mensalmente à Diretoria de Núcleos Especializados relatório mensal de suas 

atividades; 

Art. 15. As atribuições constantes dos art. 12, 13 e 14 são meramente exemplificativas, não 

excluindo aquelas impostas pela legislação em geral ou inerentes à função. 

Parágrafo único – A Distribuição interna de atuação das Defensorias Públicas da Mulher 

em Situação de Violência será realizada pelo Coordenador do Núcleo, por meio de portaria, 

seguindo critérios isonômicos e objetivos de divisão. 

 

CAPITULO III 
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DA COORDENAÇÃO DO NÚCLEO ESPECIALIZADO NA DEFESA DOS DIREITOS 

DO CONSUMIDOR - NUDECON 

 

Art. 16. A Coordenação do Núcleo Especializado na Defesa dos Direitos do Consumidor - 

NUDECON, órgão de caráter permanente, tem como missão primordial prestar suporte e 

auxílio no desempenho da atividade funcional dos membros da instituição sempre que a 

demanda apresentada referir-se, direta ou indiretamente, a direitos específicos do 

Consumidor da Lei 8078/90.  

Art. 17. São atribuições do Núcleo de Defesa do Consumidor, por suas Defensorias: 

I – atuar no atendimento inicial, conciliação extrajudicial e elaboração de petições iniciais 

nas ações individuais e coletivas relativas às relações de consumo, excetuadas as demandas 

cuja atribuição seja do Núcleo Especializado da Saúde; 

II – acompanhar as ações coletivas relativas às relações de consumo; 

III - atuar na defesa administrativa junto às concessionárias e permissionárias de serviço 

público; 

IV– comunicarão ao assistido, pessoalmente ou via A.R, a impetração da ação civil 

ajuizada no Juizado Especial Cível e Criminal da Capital competente, informando-lhe o dia 

e hora da audiência marcada, bem como qual o Juizado e o Defensor Público responsável 

pelo acompanhamento do processo. 

V – informar, por escrito ou via eletrônica, ao Diretor dos Núcleos Especializados as ações 

impetradas nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais da Capital, remetendo em anexo a 

pasta com documentos do assistido eventualmente elaborada; 

VI – informar, ao menos mensalmente, aos Defensores Públicos que atuam nas Varas 

Cíveis da Capital e ao Núcleo do Idoso as ações cíveis impetradas perante as Varas Cíveis 

da Capital, remetendo a pasta do assistido eventualmente elaborada; 

 

VII - prestar suporte e auxílio no desempenho da atividade funcional dos membros da 

Instituição na área de defesa do consumidor; 

VIII - contribuir no planejamento, elaboração e proposição de políticas públicas que visem 

à proteção e a defesa do consumidor; 

IX - realizar e estimular, em colaboração com a Escola Superior da Defensoria Pública, o 

intercâmbio permanente entre os Defensores Públicos, objetivando o aprimoramento das 

atribuições institucionais e a uniformidade dos entendimentos ou teses jurídicas, no que diz 

respeito ao direito do consumidor; 

X - acionar as Cortes Internacionais em relação a casos de violação ao direito do 

consumidor; 
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XI - representar a instituição em audiências públicas, palestras, simpósios, seminários, 

cursos de capacitação, congressos, conferências ou similares, realizados em território 

nacional ou fora deste, em matéria afeta à defesa do consumidor; 

XII - informar e conscientizar os consumidores, mediante audiências públicas, palestras, 

material impresso e dos diferentes meios de comunicação, a respeito de seus direitos e 

garantias fundamentais; 

XIII- estabelecer permanente articulação com núcleos especializados ou equivalentes de 

outras Defensorias Públicas das demais Unidades da Federação, na área de proteção e 

defesa do consumidor, para definição de estratégias comuns em assuntos de âmbito 

nacional e para intercâmbio de experiências; 

XIV- propor e acompanhar propostas de elaboração, revisão e atualização legislativa na 

área do direito do consumidor; 

XV- realizar e estimular o intercâmbio da Defensoria Pública com entidades públicas e 

privadas, nacionais e estrangeiras ligadas à área de proteção e defesa do consumidor. 

XVI - receber e responder, com auxílio dos demais membros do NUDECON, às 

solicitações de apoio técnico-científico na área de defesa do consumidor dos Defensores 

Públicos da capital e do interior; 

XVII - prestar assessoria aos Defensores Públicos e a outros Núcleos, compreendendo: 

a) a produção, a pedido do Defensor Público, de pesquisa jurídica destinada a subsidiar a 

atuação em face de demanda concreta sobre temas referentes ao direito do consumidor; 

b) opinar, quando solicitado, sobre estratégias de intervenção diante de casos concretos 

ligados ao consumidor vulnerável; 

c) a oferta de informações sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa do Consumidor. 

XVIII -  representar a instituição perante conselhos de direitos, por qualquer de seus 

membros, mediante designação do Defensor Público Geral do Estado; 

XIX- participar por indicação do Defensor Público Geral, como titular ou suplente, da 

Comissão Nacional dos Defensores Públicos do Consumidor do Conselho Nacional dos 

Defensores Públicos Gerais - CONDEGE; 

XX - remeter mensalmente à Diretoria de Núcleos Especializados relatório mensal de suas 

atividades; 

§ 1º As atribuições constantes dos incisos do presente artigo são meramente 

exemplificativas, não excluindo aquelas impostas pela legislação em geral ou inerentes à 

função. 

§ 2º A Distribuição interna de atuação das Defensorias Públicas do Consumidor será 

realizada pelo Coordenador do Núcleo, por meio de portaria, seguindo critérios isonômicos 

e objetivos de divisão. 

 

CAPITULO IV 
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DA COORDENAÇÃO DO NÚCLEO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E 

TUTELAS COLETIVAS  

 

Art. 18. A Coordenação do Núcleo Especializado dos Direitos Humanos e Tutelas 

Coletivas, órgão de caráter permanente, tem como missão primordial prestar suporte e 

auxílio no desempenho da atividade funcional dos membros da instituição sempre que a 

demanda apresentada referir-se, direta ou indiretamente à violação das normas 

asseguradoras dos Direitos Humanos, consagrados na Constituição Federal, nas leis, 

tratados e convenções internacionais ratificadas pelo Brasil. 

Art. 19. São atribuições do Núcleo dos Direitos Humanos e Tutelas Coletivas, por suas 

Defensorias: 

I – atender os assistidos e propor medidas judiciais e extrajudiciais para tutela de interesses 

individuais, coletivos e difusos, seja em caráter preventivo, seja quando houver detectado 

violação das normas asseguradoras dos Direitos Humanos, e acompanhá-las; 

II - compilar e remeter informações técnico-jurídicas, sem caráter vinculativo, aos 

Defensores Públicos; 

III - realizar e estimular, em colaboração com a Escola Superior da Defensoria Pública, o 

intercâmbio permanente entre os órgãos de execução e de atuação da Defensoria Pública do 

Estado, objetivando o aprimoramento das atribuições institucionais e uniformidade dos 

entendimentos ou teses jurídicas; 

IV - representar a instituição perante conselhos e demais órgãos colegiados, por qualquer de 

seus membros, mediante designação do Defensor Público Geral do Estado; 

V - prestar assessoria aos órgãos de execução da Defensoria Pública do Estado; 

VI - coordenar o acionamento de Cortes Internacionais e outros organismos internacionais; 

VII - contribuir para definição, do ponto de vista técnico, das ações voltadas à 

implementação planejamento da Defensoria Pública naquilo que disser respeito às 

respectivas áreas de especialidade; 

VIII - informar, conscientizar e motivar a população, inclusive por intermédio dos 

diferentes meios de comunicação, a respeito de seus direitos e garantias fundamentais, em 

suas respectivas áreas de especialidade, em coordenação com a assessoria de comunicação 

social e a Escola Superior da Defensoria Pública; 

IX - estabelecer permanente articulação com núcleos especializados afins de defensorias 

públicas de outros Estados e da União para definição de estratégias comuns em assuntos de 

âmbito nacional e para intercâmbio de experiências; 

X - realizar e manter intercâmbio e cooperação com entidades e órgãos, públicos ou 

privados, nacionais ou internacionais, de promoção e defesa dos direitos humanos; 

XI - contribuir no planejamento, elaboração e proposição de políticas públicas que visem a 

erradicar a pobreza e a marginalização e a reduzir as desigualdades sociais, no âmbito de 

suas áreas de especialidade; 
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XII - apresentar e acompanhar propostas de elaboração, revisão e atualização legislativa 

afeitas à sua área de especialidade; 

XIII - seguir as diretrizes estabelecidas, princípios e critérios para o desenvolvimento das 

ações referentes aos Direitos Humanos no âmbito da Defensoria Pública do Estado;  

XIV - promover investigações e estudos para a eficácia das normas asseguradoras dos 

Direitos Humanos, consagrados na Constituição Federal, na Declaração Americana dos 

Direitos e Deveres do Homem (1978) e na Convenção Americana sobre Direitos Humanos 

– Pacto de San José da Costa Rica (1969), bem como demais tratados e convenções 

ratificados pelo Brasil; 

XV - receber representação que contenha denúncia de violação dos Direitos Humanos de 

qualquer pessoa ou entidade pública ou privada, apurar sua veracidade e procedência e 

notificar às autoridades competentes sobre a coação no sentido de fazerem cessar os abusos 

praticados por particular ou por servidor público; 

XVI- realizar, independentemente de provocação, vistorias e inspeções periódicas em 

estabelecimentos prisionais e delegacias da capital para verificação de eventual violação de 

direitos humanos;  

XVII - propor, monitorar e avaliar as questões relativas a Direitos Humanos dentro do 

âmbito das atribuições da Defensoria Pública e representar às autoridades competentes, no 

sentido de apurar e fazer cessar qualquer ato de violação de Direitos Humanos; 

XVIII- coletar e organizar dados relativos de violação dos Direitos Humanos no Estado do 

Piauí, bem como promover ou realizar pesquisas sobre as causas de violação desses direitos 

com vista a subsidiar a proposição de medidas que façam cessar as referidas causas de 

violação; 

XIX - atuar em conjunto, sempre que houver possibilidades e em parceira com a sociedade 

civil e órgãos públicos que atuem em favor dos Direitos Humanos;  

XX- elaborar parecer e opinar em projetos de Lei que estejam em tramitação no Poder 

Legislativo que tratem da temática de Direitos Humanos; 

XXI - promover e incentivar a constante e a efetiva participação da sociedade civil na 

divulgação e no aperfeiçoamento nas questões inerentes aos Direitos Humanos. 

XXII - representar a instituição em audiências públicas, palestras, simpósios, seminários, 

cursos de capacitação, congressos, conferências ou similares, realizados em território 

nacional ou fora deste, em matéria afeta à promoção e defesa dos direitos humanos; 

XXIII - participar por indicação do Defensor Público Geral, como titular ou suplente, da 

Comissão Nacional dos Defensores Públicos dos Direitos Humanos do Conselho Nacional 

dos Defensores Públicos Gerais - CONDEGE; 

XXIV - remeter mensalmente à Diretoria de Núcleos Especializados relatório mensal de 

suas atividades; 
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§ 1ºAs atribuições constantes dos incisos do presente artigo são meramente 

exemplificativas, não excluindo aquelas impostas pela legislação em geral ou inerentes à 

função. 

§ 2º A Distribuição interna de atuação das Defensorias Públicas dos Direitos Humanos será 

realizada pelo Coordenador do Núcleo, por meio de portaria, seguindo critérios isonômicos 

e objetivos de divisão. 

  

CAPITULO V 

DA COORDENAÇÃO DE DEFESA E PROTEÇÃO AO IDOSO E DEFESA DA 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

 

Art. 20. A Coordenação do Núcleo Especializado de Defesa e Proteção ao Idoso e Defesa 

da Pessoa com Deficiência, órgão de caráter permanente, tem como missão primordial 

prestar suporte e auxílio no desempenho da atividade funcional dos membros da instituição 

sempre que a demanda apresentada referir-se, direta ou indiretamente à pessoa idosa ou 

com deficiência, na forma da legislação vigente. 

Art. 21. São atribuições do Núcleo de Defesa e Proteção ao Idoso e Defesa da Pessoa com 

Deficiência, por suas Defensorias: 

I - atuar no atendimento inicial, conciliação extrajudicial, elaboração, ajuizamento e 

acompanhamento de ações individuais e coletivas nos feitos de natureza cível, onde figure 

como parte a pessoa idosa, excetuadas as demandas cuja atribuição seja dos Núcleos 

Especializados da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, dos Direitos 

Humanos, da Infância e da Juventude e da Saúde; 

II – acompanhar as ações judiciais impetradas pelos Núcleos Especializados de Defesa do 

Consumidor, seja no Juizado Especial Cível ou Vara Cível, cujas demandas figurem como 

parte a pessoa idosa; 

III - atuar na defesa do idoso vítima de violência nas ações criminais perante os Juizados 

Especiais Criminais da capital, desde que se trate de infração de ação penal privada; 

IV - atuar na defesa da pessoa com deficiência cujos direitos sejam ameaçados ou violados 

em razão da deficiência; 

 

 V – notificar o assistido sobre a intimação de sentença recebida via Sistema Virtual 

Projudi, nos temos do art. 4º - A, b, da Lei Complementar Federal nº 80/94, devendo a 

notificação ser realizada preferencialmente por correspondência com Aviso de 

Recebimento – AR; 

VI – interpor, em caso de condenação do autor/assistido ao pagamento de custas 

processuais no Juizado Especial, Embargos de Declaração para suprir omissão referente a 

não apreciação de eventual pedido de assistência judiciária, ou formular pedido nos 
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próprios autos de isenção de custas quando o autor/assistido comprovar que a ausência 

decorreu de força maior; 

VII – proceder, como Defensor Público substituído, a partir do 1º dia de afastamento, à 

troca de seu e-mail para fazer constar o e-mail do Defensor Público substituto no Sistema 

Virtual Projudi, no campo “outros” > “Dados Pessoais”, para fins de recebimento de 

intimações no período da substituição.  

VIII - Informar ao substituído o e-mail onde receberá intimações durante o período de 

substituição; 

IX - promover a articulação dos órgãos que compõem a rede de proteção à pessoa idosa e 

pessoa com deficiência; 

X- prestar suporte e auxílio no desempenho da atividade funcional dos membros da 

Instituição na área de defesa do idoso e pessoa com deficiência; 

XI - contribuir no planejamento, elaboração e proposição de políticas públicas que visem à 

proteção e a defesa do idoso e pessoa com deficiência; 

XII - realizar e estimular, em colaboração com a Escola Superior da Defensoria Pública, o 

intercâmbio permanente entre os Defensores Públicos, objetivando o aprimoramento das 

atribuições institucionais e a uniformidade dos entendimentos ou teses jurídicas, no que diz 

respeito aos direitos dos idosos e pessoa com deficiência; 

XIII - acionar as Cortes Internacionais em relação a casos de violação de direitos dos idosos 

e pessoas com necessidades especiais; 

XIV - representar a instituição em audiências públicas, palestras, simpósios, seminários, 

cursos de capacitação, congressos, conferências ou similares, realizados em território 

nacional ou fora deste, em matéria afeta à Defesa do Idoso e pessoa com deficiência; 

XV- informar e conscientizar os idosos e pessoas com deficiência e seus familiares, 

mediante audiências públicas, palestras, material impresso e através dos diferentes meios de 

comunicação, a respeito de seus direitos e garantias fundamentais; 

XVI - estabelecer permanente articulação com núcleos especializados ou equivalentes de 

outras Defensorias Públicas das demais Unidades da Federação, na área de proteção e 

defesa do idoso e pessoa com deficiência, para definição de estratégias comuns em assuntos 

de âmbito nacional e para intercâmbio de experiências; 

XVII - propor e acompanhar propostas de elaboração, revisão e atualização legislativa na 

área dos direitos dos idosos e pessoa com deficiência; 

XVIII - realizar e estimular o intercâmbio da Defensoria Pública com entidades públicas e 

privadas, nacionais e estrangeiras ligadas à área de proteção e defesa do idoso e pessoa com 

deficiência. 

XIX - receber e responder, com auxílio dos demais membros do Núcleo, às solicitações de 

apoio técnico-científico na área de defesa do idoso e pessoa com deficiência dos 

Defensores Públicos da capital e do interior; 

XX - prestar assessoria aos Defensores Públicos e a outros Núcleos, compreendendo: 
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a) a produção, a pedido do Defensor Público, de pesquisa jurídica destinada a subsidiar a 

atuação em face de demanda concreta sobre temas referentes aos direitos dos idosos e 

pessoas com deficiência vulneráveis; 

b) opinar, quando solicitado, sobre estratégias de intervenção diante de casos concretos 

ligados a pessoas com deficiência e idosos vulneráveis; 

XXI -  representar a instituição perante conselhos de direitos, por qualquer de seus 

membros, mediante designação do Defensor Público-Geral do Estado; 

XXII - Participar por indicação do Defensor Público Geral, como titular ou suplente, da 

Comissão Nacional dos Defensores Públicos do Idoso do Conselho Nacional dos 

Defensores Públicos Gerais - CONDEGE; 

XXIII - remeter mensalmente à Diretoria de Núcleos Especializados relatório mensal de 

suas atividades; 

§ 1º As atribuições constantes dos incisos do presente artigo são meramente 

exemplificativas, não excluindo aquelas impostas pela legislação em geral ou inerentes à 

função. 

§ 2º A Distribuição interna de atuação das Defensorias Públicas do Idoso e pessoas com 

deficiência será realizada pelo Coordenador do Núcleo, por meio de portaria, seguindo 

critérios isonômicos e objetivos de divisão. 

§ 3º Não será atribuição do Núcleo Especializado de Defesa e Proteção ao Idoso e Defesa 

da Pessoa com Deficiência o acompanhamento dos processos iniciados por outro órgão de 

execução da Defensoria Pública em que a parte completar, no trâmite processual, a idade de 

60 anos, ressalvada a atribuição contida no inciso II deste artigo. 

 

CAPITULO VI 

DA COORDENAÇÃO DO NÚCLEO ESPECIALIZADO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

 

Art. 22. A Coordenação do Núcleo dos Juizados Especiais, órgão de caráter permanente, 

tem como missão primordial prestar suporte e auxílio no desempenho da atividade 

funcional dos membros da instituição sempre que a demanda apresentada referir-se, direta 

ou indiretamente, a defesa do assistido perante os Juizados Especiais Cíveis e Criminais da 

capital, conforme competências previstas nas Leis 9.099/95 e 12.153/09; 

Art. 23. Na atuação em defesa dos assistidos nos juizados, em matéria cível, o Defensor 

deverá: 

I – atuar no atendimento inicial, conciliação extrajudicial e elaboração de petições iniciais a 

serem ajuizadas ou acompanhar ações já em trâmite, nas ações individuais ou em 

litisconsórcio, ou ainda compor o contraditório, conforme atribuição prevista na Resolução 

CSDP nº 22/11, respeitadas as competências territoriais fixadas em Resolução do Tribunal 

de Justiça do Estado e as atribuições dos outros Núcleos Especializados; 
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II - acompanhar, durante toda a tramitação na primeira instância, as ações impetradas pelo 

Núcleo de Defesa do Consumidor; 

III - acompanhar as ações em favor do assistido já em trâmite quando designado para atuar 

pela Diretoria de Núcleos Especializados, resguardado o direito de recusa, suspeição ou 

impedimento; 

IV – comunicarão assistido, pessoalmente ou via A.R, a impetração da ação civil ajuizada 

no Juizado Especial Cível e Criminal da Capital, informando-lhe o dia e hora da audiência 

marcada; 

V – requerer, em até 72 hs após a comunicação da Diretoria de Núcleos, sua habilitação 

como patrono da parte autora no processual virtual na ação que houve sido impetrada pelo 

Núcleo de Defesa do Consumidor, e a consequente desabilitação do Defensor subscritor da 

exordial; 

VI – notificar o assistido sobre a intimação de sentença recebida via Sistema Virtual 

Projudi, nos temos do art. 4º - A, b, da Lei Complementar Federal nº 80/94, devendo a 

notificação ser realizada preferencialmente por correspondência com Aviso de 

Recebimento – AR; 

VII – interpor, em caso de condenação do autor/assistido ao pagamento de custas 

processuais, Embargos de Declaração para suprir omissão referente a não apreciação de 

eventual pedido de assistência judiciária, ou formular pedido nos próprios autos de isenção 

de custas quando o autor/assistido comprovar que a ausência decorreu de força maior (§ 2º 

do art. 51 da Lei 9.099/95); 

VIII – Proceder, como Defensor Público substituído, a partir do 1º dia de afastamento, a 

troca de seu e-mail para fazer constar o e-mail do Defensor Público substituto no Sistema 

Virtual Projudi, no campo “outros” > “Dados Pessoais”,  para fins de recebimento de 

intimações no período da substituição.  

IX - apresentar relatório circunstanciado ao Defensor Público substituído, quando do 

retorno deste as suas atividades, informando os prazos em aberto, as intimações recebidas 

com respectivas datas de recebimento, bem como os demais atos processuais praticados no 

período da substituição. 

X- informar ao Defensor a ser substituído o e-mail onde receberá intimações durante o 

período de substituição; 

§ 1º Em caso de recusa, suspeição ou impedimento deve-se seguir o que preconiza a 

Resolução CSDPE nº 031/2012 – CSDP; 

§ 2º Nos feitos já em trâmite, se as duas partes estiverem sem advogado ou sem a 

assistência da Defensoria Pública, a Diretoria de Núcleos Especializados deverá designar o 

Defensor Natural do Juizado ao assistido que primeiro requerer a Assistência, designando-

se outro Defensor para a parte adversa para compor o contraditório, caso seja também 

pleiteado, nos termos da Resolução CSDP 22/11. 

Art. 24.  Na atuação em defesa dos assistidos nos juizados, em matéria penal, o Defensor 

deverá: 
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I - atuar, preferencialmente e independentemente de designação da Diretoria, na defesa 

do(a) autor(a) do fato/acusado(a); 

II - atuar na defesa da vítima somente quando se tratar dos feitos de ação penal privada ou 

pública condicionada e, quanto a esta, somente se o(a) autor(a) do fato/acusado(a) estiver já 

estiver acompanhado de advogado particular; 

III - propor a queixa crime e acompanhar os feitos de ação penal privada, nos respectivos 

juizados, exceto quando a vítima tratar-se de pessoa idosa; 

IV - acompanhar as ações em favor do assistido já em trâmite quando designado para atuar 

pela Diretoria de Núcleos Especializados, resguardado o direito de recusa, suspeição ou 

impedimento; 

V - apresentar relatório circunstanciado ao Defensor Público substituído, quando do retorno 

deste as suas atividades, informando os prazos em aberto, as intimações recebidas com 

respectivas datas de recebimento, bem como os demais atos processuais praticados no 

período da substituição; 

§ 1º Em caso de recusa, suspeição ou impedimento deve-se seguir o que preconiza a 

Resolução CSDPE nº 031/2012 – CSDP; 

§ 2º Nos feitos já em trâmite, se as duas partes estiverem sem advogado ou sem a 

assistência da Defensoria Pública, a Diretoria de Núcleos Especializados deverá designar o 

Defensor Natural do Juizado ao assistido que primeiro requerer a Assistência, designando-

se outro Defensor para a parte adversa para compor o contraditório, caso seja também 

pleiteado, nos termos da Resolução CSDP 22/11 e observado o inciso II deste artigo. 

Art. 25. Na atuação em defesa do Núcleo dos Juizados Especiais, em matéria cível ou 

penal, o Defensor deverá: 

I - manter informações atualizadas de todos os atendimentos realizados à atuação nos 

Juizados; 

II- representar a instituição em audiências públicas, palestras, simpósios, seminários, cursos 

de capacitação, congressos, conferências ou similares, realizados em território nacional ou 

fora deste, em matéria afeta aos Juizados Especiais, observada a pertinência da atuação 

especializada; 

III - promover maior integração entre os órgãos de atuação da Defensoria Pública através 

da realização de encontros regionais visando à atualização profissional e à extração de 

enunciados, com o escopo de uniformizar o atendimento prestado perante os Juizados 

Especiais em todo o Estado; 

IV- contribuir no planejamento, elaboração e propositura de políticas públicas que visem 

erradicar a pobreza e a marginalização, bem como reduzir as desigualdades sociais; 

V - realizar e estimular, em colaboração com a Escola Superior da Defensoria Pública, o 

intercâmbio permanente entre os Defensores Públicos, objetivando o aprimoramento das 

atribuições institucionais e a uniformidade dos entendimentos ou teses jurídicas no que diz 

respeito à atuação perante os Juizados Especiais; 
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VI- fornecer subsídios aos órgãos de planejamento quanto aos recursos humanos e 

materiais necessários ao cumprimento pleno das atribuições da Defensoria Pública na 

defesa dos assistidos perante os Juizados Especiais, zelando pela observância, no âmbito da 

Instituição; 

VII - realizar e estimular o intercâmbio da Defensoria Pública com entidades públicas e 

privadas ligadas à área dos juizados; 

VIII - prestar assessoria aos Defensores Públicos com atribuição na sua área de atribuição, 

compreendendo esta, exemplificativamente, a manifestação de opinião informal, quando 

solicitada, sobre estratégias de intervenção diante de casos concretos ligados ao tema, assim 

como a oferta de informações sobre a rede de atendimento junto aos Juizados Especiais; 

IX- organizar, promover e apoiar a realização de palestras, simpósios, seminários, cursos de 

capacitação, congressos, conferências ou similares, assim como a elaboração de livros, 

revistas, periódicos ou material informativo, em matéria afeta a sua atribuição, observada a 

pertinência da atuação especializada; 

X-  representar a instituição perante conselhos de direitos, por qualquer de seus membros, 

mediante designação do Defensor Público-Geral do Estado; 

XI – Participar por indicação do Defensor Público Geral, como titular ou suplente, da 

Comissão Nacional dos Defensores Públicos dos Juizados do Conselho Nacional dos 

Defensores Públicos Gerais - CONDEGE; 

XII - remeter mensalmente à Diretoria de Núcleos Especializados relatório mensal de suas 

atividades; 

Art. 26. As atribuições constantes dos art. 24, 25 e 26 são meramente exemplificativas, não 

excluindo aquelas impostas pela legislação em geral ou inerentes à função. 

Art. 27. O Defensor Público que de qualquer forma orientar o assistido em demandas cíveis 

ou criminais no âmbito dos Juizados Especiais, ainda que não ajuizada qualquer ação, dar-

se-á por suspeito para atuar na defesa dos interesses da parte contrária, nos termos do art. 

83, I, da Lei Complementar Estadual nº 59/2005, observando-se os procedimentos da 

Resolução CSDPE nº 031/2012 – CSDP. 

 

CAPITULO VII 

DA COORDENAÇÃO DO NÚCLEO ESPECIALIZADO DA SAÚDE 

 

Art. 28. A Coordenação do Núcleo Especializado da saúde, órgão de caráter permanente, 

tem como missão primordial prestar suporte e auxílio no desempenho da atividade 

funcional dos membros da instituição sempre que a demanda apresentada referir-se, direta 

ou indiretamente, a promoção e defesa do direito à saúde. 

Art. 29. São atribuições do Núcleo de Especializado da Saúde, por suas Defensorias: 
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I – atuar no atendimento inicial, conciliação extrajudicial, propor e acompanhar medidas 

judiciais para tutela de interesses individuais e coletivos na promoção e defesa do direito à 

saúde, inclusive quando se tratar de assistência ao idoso ou criança e adolescente, 

abrangendo quaisquer situações em que a negativa ou omissão por entes públicos ou 

privados da prestação do serviço de saúde, inclusive em relação a fornecimento de 

medicamentos, próteses e órteses, venha a por em risco ou agravar o estado de saúde do 

assistido, excetuando-se demandas judiciais que tratem, exclusivamente, de questões 

relativas à cláusulas econômico-financeiras em planos de saúde; 

II – comunicará ao assistido, pessoalmente ou via A.R, o ajuizamento da ação civil perante 

o Juizado Especial Cível e Criminal da Capital competente, informando-lhe o dia e hora da 

audiência marcada, bem como qual o Juizado e o Defensor Público responsável pelo 

acompanhamento do processo. 

III – notificar o assistido, quando se tratar do Juizado Especial, sobre a intimação de 

sentença recebida via Sistema Virtual, nos temos do art. 4º - A, b, da Lei Complementar 

Federal nº 80/94, devendo a notificação ser realizada preferencialmente por 

correspondência com Aviso de Recebimento – AR; 

IV – Proceder, como Defensor Público substituído, a partir do 1º dia de afastamento, à troca 

de seu e-mail para fazer constar o e-mail do Defensor Público substituto no Sistema Virtual 

Projudi, no campo “outros” > “Dados Pessoais”,  para fins de recebimento de intimações no 

período da substituição.  

V - informar ao substituído o e-mail onde receberá intimações durante o período de 

substituição; 

VI - apresentar relatório circunstanciado ao Defensor Público substituído, quando do 

retorno deste as suas atividades, informando os prazos em aberto, as intimações recebidas 

com respectivas datas de recebimento, bem como os demais atos processuais praticados no 

período da substituição. 

VII - prestar suporte e auxílio no desempenho da atividade funcional dos membros da 

Instituição na área de promoção e defesa da saúde; 

VIII- contribuir no planejamento, elaboração e proposição de políticas públicas que visem à 

promoção e à defesa da saúde; 

IX - realizar e estimular, em colaboração com a Escola Superior da Defensoria Pública, o 

intercâmbio permanente entre os Defensores Públicos, objetivando o aprimoramento das 

atribuições institucionais e a uniformidade dos entendimentos ou teses jurídicas, no que diz 

respeito aos direitos e proteção à saúde; 

X - acionar as Cortes Internacionais em relação a casos de violação do direito da proteção e 

direito à saúde e outros organismos internacionais; 

XI - representar a instituição em audiências públicas, palestras, simpósios, seminários, 

cursos de capacitação, congressos, conferências ou similares, realizados em território 

nacional ou fora deste, em matéria afeta à defesa e proteção à saúde; 
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XVII - informar e conscientizar aos assistidos, mediante audiências públicas, palestras, 

material impresso e dos diferentes meios de comunicação, a respeito de seus direitos e 

garantias fundamentais relacionados à proteção e à saúde; 

XVIII- estabelecer permanente articulação com núcleos especializados ou equivalentes de 

outras Defensorias Públicas das demais Unidades da Federação, na área de defesa e 

proteção à saúde, para definição de estratégias comuns em assuntos de âmbito nacional e 

para intercâmbio de experiências; 

XIX - propor e acompanhar propostas de elaboração, revisão e atualização legislativa na 

área dos direitos e proteção à saúde; 

XX–acompanhar a efetivação das liminares a nível administrativo, junto à Farmácia de 

Dispensação de Medicamentos, à SESAPI , Fundação Municipal de Saúde e Hospitais e 

outros órgãos similares; 

XXI- realizar e estimular o intercâmbio da Defensoria Pública com entidades públicas e 

privadas, nacionais e estrangeiras ligadas à área de proteção e defesa à saúde. 

XXII - receber e responder, com auxílio dos demais membros do Núcleo, às solicitações de 

apoio técnico-científico na área de proteção à saúde dos Defensores Públicos da capital e do 

interior; 

XXIII- prestar assessoria aos Defensores Públicos e a outros Núcleos, compreendendo: 

a) a produção, a pedido do Defensor Público, de pesquisa jurídica destinada a subsidiar a 

atuação em face de demanda concreta sobre temas referentes aos direitos e proteção à 

saúde; 

b) opinar, quando solicitado, sobre estratégias de intervenção diante de casos concretos 

ligados violação de direitos à saúde dos assistidos; 

XXIV-  representar a instituição perante conselhos de direitos, por qualquer de seus 

membros, mediante designação do Defensor Público Geral do Estado; 

XXV – participar por indicação do Defensor Público Geral, como titular ou suplente, da 

Comissão Nacional dos Defensores Públicos da Saúde do Conselho Nacional dos 

Defensores Públicos Gerais - CONDEGE; 

XXVI – participar por indicação do Defensor Público Geral, como titular ou suplente, do 

Comitê Institucional do Fórum Nacional da Saúde no Estado do Piauí do Conselho 

Nacional de Justiça; 

XXVII - remeter mensalmente à Diretoria de Núcleos Especializados relatório mensal de 

suas atividades; 

§ 1º As atribuições constantes dos incisos do presente artigo são meramente 

exemplificativas, não excluindo aquelas impostas pela legislação em geral ou inerentes à 

função. 

§ 2º A Distribuição interna de atuação das Defensorias Públicas do Núcleo Especializado 

da Saúde será realizada pelo Coordenador do Núcleo, por meio de portaria, seguindo 

critérios isonômicos e objetivos de divisão. 
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TÍTULO III 

DAS DIPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS: 

 

Art. 30. O Art. 6º, I, da Resolução CSDP nº 22/2011 passa a ter a seguinte redação: 

 

“I – A Coordenação do Núcleo Especializado da Infância e da Juventude é integrada da 

seguinte forma: 

 

e) 1ª Defensoria Pública da Infância e da Juventude, que atua junto à 1ª Vara da 

Infância da Capital, de caráter permanente, tem como missão primordial prestar 

suporte e auxílio no desempenho da atividade funcional dos membros da instituição 

sempre que a demanda apresentada referir-se, direta ou indiretamente, a direitos 

específicos ou gerais de crianças e adolescentes, segundo definições do art. 2º  da 

Lei 8069/90, dentre outras atribuições previstas em resolução própria; 

 

f) 2ª Defensoria Pública da Infância e da Juventude, que atua junto à 1ª Vara da 

Infância da Capital, de caráter permanente, tem como missão primordial prestar 

suporte e auxílio no desempenho da atividade funcional dos membros da instituição 

sempre que a demanda apresentada referir-se, direta ou indiretamente, a direitos 

específicos ou gerais de crianças e adolescentes, segundo definições do art. 2º  da 

Lei 8069/90, dentre outras atribuições previstas em resolução própria; 

 

g) 3ª Defensoria Pública da Infância e da Juventude, que atua junto à 2ª Vara da 

Infância da Capital, de caráter permanente, tem como missão primordial prestar 

suporte e auxílio no desempenho da atividade funcional dos membros da instituição 

sempre que a demanda apresentada referir-se, direta ou indiretamente, a direitos 

específicos ou gerais de crianças e adolescentes segundo definições do art. 2º c/c art. 

171 e seguintes  da Lei 8069/90, dentre outras atribuições previstas em resolução 

própria; 
 

 

h) 4ª Defensoria Pública da Infância e da Juventude, que atua junto à 2ª Vara da 

Infância da Capital, de caráter permanente, tem como missão primordial prestar 

suporte e auxílio no desempenho da atividade funcional dos membros da instituição 

sempre que a demanda apresentada referir-se, direta ou indiretamente, a direitos 

específicos ou gerais de crianças e adolescentes segundo definições do art. 2º c/c art. 

171 e seguintes  da Lei 8069/90, dentre outras atribuições previstas em resolução 

própria; 

 

Art. 31. O Art. 6º, II, da Resolução CSDP nº 22/2011 passa a ter a seguinte redação: 
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“II – A Coordenação da Defesa da Mulher, em Situação de Violência é integrada da 

seguinte forma: 

 

f) 1ª Defensoria Pública da Mulher, com a atuação na defesa dos direitos da mulher, 

inclusive quando se tratar de assistência à idosa ou menor de idade, nos feitos de 

natureza cíveis e criminais, a serem ajuizados ou em trâmite nos respectivos 

juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, assim como a 

proposição e respostas, quando a mulher vítima de violência for ré, das ações cíveis, 

decorrentes dessa violência, dentre outras atribuições previstas em resolução 

própria; 

 

g) 2ª Defensoria Pública da Mulher, com a atuação na defesa dos direitos da mulher, 

inclusive quando se tratar de assistência à idosa ou menor de idade, nos feitos de 

natureza cíveis e criminais, a serem ajuizados ou em trâmite nos respectivos 

juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, assim como a 

proposição e respostas, quando a mulher vítima de violência for ré, das ações cíveis, 

decorrentes dessa violência, dentre outras atribuições previstas em resolução 

própria; 
 

h) 3ª Defensoria Pública da Mulher, com a atuação na defesa dos direitos da mulher, 

inclusive quando se tratar de assistência à idosa ou menor de idade, nos feitos de 

natureza cíveis e criminais, a serem ajuizados ou em trâmite nos respectivos 

juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, assim como a 

proposição e respostas, quando a mulher vítima de violência for ré, das ações cíveis, 

decorrentes dessa violência, dentre outras atribuições previstas em resolução 

própria; 

 

i) 4ª Defensoria Pública da Mulher, com a atuação na defesa dos direitos da mulher, 

inclusive quando se tratar de assistência à idosa ou menor de idade, nos feitos de 

natureza cíveis e criminais, a serem ajuizados ou em trâmite nos respectivos 

juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, assim como a 

proposição e respostas, quando a mulher vítima de violência for ré, das ações cíveis, 

decorrentes dessa violência, dentre outras atribuições previstas em resolução 

própria; 
 

 

j) 5ª Defensoria Pública da Mulher, com a atuação na defesa dos direitos da mulher, 

inclusive quando se tratar de assistência à idosa ou menor de idade, nos feitos de 

natureza cíveis e criminais, a serem ajuizados ou em trâmite nos respectivos 

juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, assim como a 

proposição e respostas, quando a mulher vítima de violência for ré, das ações cíveis, 

decorrentes dessa violência, dentre outras atribuições previstas em resolução 

própria; 
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Art. 32. O Art. 6º, III, da Resolução CSDP nº 22/2011 passa a ter a seguinte redação: 

 

“III – A coordenação do Núcleo Especializado de Defesa dos Direitos do Consumidor é 

integrado da seguinte forma: 

 

e) 1ª Defensoria Pública do Consumidor, que atua no atendimento inicial, conciliação 

extrajudicial, elaboração de petições iniciais nas ações individuais e coletivas 

relativas às relações de consumo e acompanhamento das ações coletivas relativas às 

relações de consumo, bem como a defesa administrativa junto às concessionárias e 

permissionárias de serviço público, excetuadas as demandas cuja atribuição seja do 

Núcleo Especializado da Saúde, dentre outras atribuições previstas em resolução 

específica; 

f) 2ª Defensoria Pública do Consumidor, que atua no atendimento inicial, conciliação 

extrajudicial, elaboração de petições iniciais nas ações individuais e coletivas 

relativas às relações de consumo e acompanhamento das ações coletivas relativas às 

relações de consumo, bem como a defesa administrativa junto às concessionárias e 

permissionárias de serviço público, excetuadas as demandas cuja atribuição seja do 

Núcleo Especializado da Saúde, dentre outras atribuições previstas em resolução 

específica; 

g) 3ª Defensoria Pública do Consumidor, que atua no atendimento inicial, conciliação 

extrajudicial, elaboração de petições iniciais nas ações individuais e coletivas 

relativas às relações de consumo e acompanhamento das ações coletivas relativas às 

relações de consumo, bem como a defesa administrativa junto às concessionárias e 

permissionárias de serviço público, excetuadas as demandas cuja atribuição seja do 

Núcleo Especializado da Saúde, dentre outras atribuições previstas em resolução 

específica; 

h) 4ª Defensoria Pública do Consumidor, que atua no atendimento inicial, conciliação 

extrajudicial, elaboração de petições iniciais nas ações individuais e coletivas 

relativas às relações de consumo e acompanhamento das ações coletivas relativas às 

relações de consumo, bem como a defesa administrativa junto às concessionárias e 

permissionárias de serviço público, excetuadas as demandas cuja atribuição seja do 

Núcleo Especializado da Saúde, dentre outras atribuições previstas em resolução 

específica; 

 

Art. 33. O Art. 6º, IV, da Resolução CSDP nº 22/2011 passa a ter a seguinte redação: 

 

“IV -  A coordenação do Núcleo Especializado de Defesa dos Direitos Humanos e Tutelas 

Coletivas é integrada da seguinte forma: 

 

a) 1ª Defensoria Pública dos Direitos Humanos e Tutelas Coletivas com atuação em 

todas as esferas judiciais e extrajudiciais, relacionadas, direta ou indiretamente, à 

violação das normas asseguradoras dos Direitos Humanos, consagrados na Constituição 
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Federal, nas leis, tratados e convenções internacionais ratificadas pelo Brasil, dentre 

outras atribuições previstas em resolução específica; 

 

b) 2ª Defensoria Pública dos Direitos Humanos e Tutelas Coletivas com atuação em 

todas as esferas judiciais e extrajudiciais, relacionadas, direta ou indiretamente, à 

violação das normas asseguradoras dos Direitos Humanos, consagrados na Constituição 

Federal, nas leis, tratados e convenções internacionais ratificadas pelo Brasil, dentre 

outras atribuições previstas em resolução específica; 

 

c) 3ª Defensoria Pública dos Direitos Humanos e Tutelas Coletivas com atuação em 

todas as esferas judiciais e extrajudiciais, relacionadas, direta ou indiretamente, à 

violação das normas asseguradoras dos Direitos Humanos, consagrados na Constituição 

Federal, nas leis, tratados e convenções internacionais ratificadas pelo Brasil, dentre 

outras atribuições previstas em resolução específica; 

 

d) 4ª Defensoria Pública dos Direitos Humanos e Tutelas Coletivas com atuação em 

todas as esferas judiciais e extrajudiciais, relacionadas, direta ou indiretamente, à 

violação das normas asseguradoras dos Direitos Humanos, consagrados na Constituição 

Federal, nas leis, tratados e convenções internacionais ratificadas pelo Brasil, dentre 

outras atribuições previstas em resolução específica; 

 

e) 5ª Defensoria Pública dos Direitos Humanos e Tutelas Coletivas com atuação em 

todas as esferas judiciais e extrajudiciais, relacionadas, direta ou indiretamente, à 

violação das normas asseguradoras dos Direitos Humanos, consagrados na Constituição 

Federal, nas leis, tratados e convenções internacionais ratificadas pelo Brasil, dentre 

outras atribuições previstas em resolução específica.” 

 

Art. 34. O Art. 6º, V, da Resolução CSDP nº 22/2011 passa a ter a seguinte redação: 

 

“V – A coordenação do Núcleo Especializado de Defesa e Proteção ao Idoso e Defesa da 

Pessoa com Deficiência é integrada da seguinte forma: 

 

e) 1ª Defensoria Pública do Idoso, que atua no atendimento inicial, conciliação 

extrajudicial, elaboração, ajuizamento e acompanhamento de ações individuais e 

coletivas nos feitos de natureza cível onde figure como parte a pessoa idosa, 

excetuadas as demandas cuja atribuição seja dos Núcleos Especializados da Mulher 

em Situação de Violência Doméstica e Familiar, dos Direitos Humanos, da Infância 

e da Juventude e da Saúde; acompanha as ações judiciais ajuizadas pelo Núcleo 

Especializado de Defesa do Consumidor, seja no Juizado Especial Cível ou Vara 

Cível, cujas demandas figurem como parte a pessoa idosa; atua na defesa do idoso 

vítima de violência nas ações criminais perante os Juizados Especiais Criminais da 

capital, desde que se trate de infração de ação penal privada; e atuar na defesa da 

pessoa com deficiência cujos direitos sejam ameaçados ou violados em razão da 

deficiência, dentre outras atribuições previstas em resolução específica; 
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f) 2ª Defensoria Pública do Idoso, que atua no atendimento inicial, conciliação 

extrajudicial, elaboração, ajuizamento e acompanhamento de ações individuais e 

coletivas nos feitos de natureza cível onde figure como parte a pessoa idosa, 

excetuadas as demandas cuja atribuição seja dos Núcleos Especializados da Mulher 

em Situação de Violência Doméstica e Familiar, dos Direitos Humanos, da Infância 

e da Juventude e da Saúde; acompanha as ações judiciais ajuizadas pelo Núcleo 

Especializado de Defesa do Consumidor, seja no Juizado Especial Cível ou Vara 

Cível, cujas demandas figurem como parte a pessoa idosa; atua na defesa do idoso 

vítima de violência nas ações criminais perante os Juizados Especiais Criminais da 

capital, desde que se trate de infração de ação penal privada; e atuar na defesa da 

pessoa com deficiência cujos direitos sejam ameaçados ou violados em razão da 

deficiência, dentre outras atribuições previstas em resolução específica; 

 

g) 3ª Defensoria Pública do Idoso, que atua no atendimento inicial, conciliação 

extrajudicial, elaboração, ajuizamento e acompanhamento de ações individuais e 

coletivas nos feitos de natureza cível onde figure como parte a pessoa idosa, 

excetuadas as demandas cuja atribuição seja dos Núcleos Especializados da Mulher 

em Situação de Violência Doméstica e Familiar, dos Direitos Humanos, da Infância 

e da Juventude e da Saúde; acompanha as ações judiciais ajuizadas pelo Núcleo 

Especializado de Defesa do Consumidor, seja no Juizado Especial Cível ou Vara 

Cível, cujas demandas figurem como parte a pessoa idosa; atua na defesa do idoso 

vítima de violência nas ações criminais perante os Juizados Especiais Criminais da 

capital, desde que se trate de infração de ação penal privada; e atuar na defesa da 

pessoa com deficiência cujos direitos sejam ameaçados ou violados em razão da 

deficiência, dentre outras atribuições previstas em resolução específica; 

 

h) 4ª Defensoria Pública do Idoso, que atua no atendimento inicial, conciliação 

extrajudicial, elaboração, ajuizamento e acompanhamento de ações individuais e 

coletivas nos feitos de natureza cível onde figure como parte a pessoa idosa, 

excetuadas as demandas cuja atribuição seja dos Núcleos Especializados da Mulher 

em Situação de Violência Doméstica e Familiar, dos Direitos Humanos, da Infância 

e da Juventude e da Saúde; acompanha as ações judiciais ajuizadas pelo Núcleo 

Especializado de Defesa do Consumidor, seja no Juizado Especial Cível ou Vara 

Cível, cujas demandas figurem como parte a pessoa idosa; atua na defesa do idoso 

vítima de violência nas ações criminais perante os Juizados Especiais Criminais da 

capital, desde que se trate de infração de ação penal privada; e atuar na defesa da 

pessoa com deficiência cujos direitos sejam ameaçados ou violados em razão da 

deficiência, dentre outras atribuições previstas em resolução específica. 

 

Art. 35. O Art. 6º, VII, da Resolução CSDP nº 22/2011 passa a ter a seguinte redação: 

 

“VII – A coordenação do Núcleo Especializado da Saúde é integrada da seguinte forma: 
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d) 1ª Defensoria Pública da Saúde, com atuação no atendimento inicial, conciliação 

extrajudicial, ajuizamento e acompanhamento de medidas judiciais para tutela de 

interesses individuais e coletivos na promoção e defesa do direito à saúde, inclusive 

quando se tratar de assistência ao idoso ou criança e adolescente, abrangendo 

quaisquer situações em que a negativa ou omissão por entes públicos ou privados da 

prestação do serviço de saúde, inclusive em relação a fornecimento de 

medicamentos, próteses e órteses, venha a por em risco ou agravar o estado de saúde 

do assistido, excetuando-se demandas judiciais que tratem, exclusivamente, de 

questões relativas à cláusulas econômico-financeiras em planos de saúde, dentre 

outras atribuições previstas em resolução específica; 

 

e) 2ª Defensoria Pública da Saúde, com atuação no atendimento inicial, conciliação 

extrajudicial, ajuizamento e acompanhamento de medidas judiciais para tutela de 

interesses individuais e coletivos na promoção e defesa do direito à saúde, inclusive 

quando se tratar de assistência ao idoso ou criança e adolescente, abrangendo 

quaisquer situações em que a negativa ou omissão por entes públicos ou privados da 

prestação do serviço de saúde, inclusive em relação a fornecimento de 

medicamentos, próteses e órteses, venha a por em risco ou agravar o estado de saúde 

do assistido, excetuando-se demandas judiciais que tratem, exclusivamente, de 

questões relativas à cláusulas econômico-financeiras em planos de saúde, dentre 

outras atribuições previstas em resolução específica; 

 

 

f) 3ª Defensoria Pública da Saúde, com atuação no atendimento inicial, conciliação 

extrajudicial, ajuizamento e acompanhamento de medidas judiciais para tutela de 

interesses individuais e coletivos na promoção e defesa do direito à saúde, inclusive 

quando se tratar de assistência ao idoso ou criança e adolescente, abrangendo 

quaisquer situações em que a negativa ou omissão por entes públicos ou privados da 

prestação do serviço de saúde, inclusive em relação a fornecimento de 

medicamentos, próteses e órteses, venha a por em risco ou agravar o estado de saúde 

do assistido, excetuando-se demandas judiciais que tratem, exclusivamente, de 

questões relativas à cláusulas econômico-financeiras em planos de saúde, dentre 

outras atribuições previstas em resolução específica;” 

 

Art. 36. Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

  

  

Sala de Reuniões do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do 

Piauí, em 03 de julho de 2015. 
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Francisca Hildeth Leal Evangelista Nunes                    

Presidente do CSDPE-PI        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

RESOLUÇÃO CSDPE Nº 055/2015, de 13 de novembro de 2015. 

 

Dispõe sobre as atribuições das Defensorias 

Públicas Especiais e dá outras providências. 

 

 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 

PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 17, XII, da Lei Complementar 

Estadual nº 59, de 30 de novembro de 2005; 

 

CONSIDERANDO a autonomia administrativa da Defensoria Pública do Estado, 

nos termos do art. 134 da Constituição Federal;  

 

CONSIDERANDO a Lei complementar Federal nº 132/2009 que alterou a lei 

complementar 80/94; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de redefinição das atribuições das Defensorias 

Públicas Especiais para equalizar os serviços entre os Defensores Públicos de Categoria 

Especial.  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Os serviços jurídicos da Defensoria Pública junto ao Supremo Tribunal 

Federal, Superior Tribunal de Justiça, Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do 
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Ministério Nacional do Ministério Público, Tribunal de Justiça do Estado do Piauí e 

Turmas de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, 

além de recursos administrativos de 2º grau são executados pelos Defensores Públicos de 

Categoria Especial. 

 

Parágrafo único. As Defensorias Públicas Especiais serão coordenadas por 

Defensor Público de Categoria Especial, nomeado pela Defensoria Pública Geral, sem 

prejuízo de suas atribuições, com vinculação a Subdefensoria Pública Geral.  

 

Parágrafo único. As Defensorias Públicas de Categoria Especial serão coordenadas por 

Defensor Público de Categoria Especial, nomeado pela Defensoria Pública Geral, sem 

prejuízo de suas atribuições, com vinculação à Subdefensoria Pública Geral. (Redação dada 

pela Res. nº 092/2018 – CSDPE, pub. D.O nº 49, pág. 24 e 25, de 14/03/2018) 

 

 

Art. 2º Os Defensores Públicos de Categoria Especial são lotados na: 

 

a) 1ª Defensoria Pública Especial, que atua junto ao Tribunal de Justiça do Estado 

do Piauí, no Pleno, Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí, Ouvidoria-Geral de 

Justiça, recursos administrativos de 2º grau; 

b) 2ª Defensoria Pública Especial, que atua na Primeira Câmara Especializada 

Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, nos processos com final par da 

numeração de origem, desconsiderando-se os dígitos relativos ao ano; 

c) 3ª Defensoria Pública Especial, que atua na Primeira Câmara Especializada 

Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, nos processos com final ímpar da 

numeração de origem, desconsiderando-se os dígitos relativos ao ano; 

d) 4ª Defensoria Pública Especial, que atua na Segunda Câmara Especializada 

Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, nos processos com final par da 

numeração de origem, desconsiderando-se os dígitos relativos ao ano; 

e) 5ª Defensoria Pública Especial, que atua na Primeira e Terceira Câmaras 

Especializadas Cíveis do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí; 

f) 6ª Defensoria Pública Especial, que atua na Segunda Câmara Especializada 

Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí; 

g) 7ª Defensoria Pública Especial, que atua na Segunda Câmara Especializada 

Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, nos processos com final ímpar da 

numeração de origem, desconsiderando-se os dígitos relativos ao ano;  

h) 8ª Defensoria Pública Especial, que atua nas Câmaras Reunidas Cíveis e nas 

Câmaras Reunidas Criminais e na 4ª Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do 

Estado do Piauí. 

 

 

a) 1ª Defensoria Pública de Categoria Especial, que atua junto ao Tribunal de 

Justiça do Estado do Piauí, no Pleno, Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp107.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp107.htm#art1
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Ouvidoria-Geral de Justiça, recursos administrativos de 2º grau, na Terceira Câmara de 

Direito Público, Quarta Câmara de Direito Público e Quinta Câmara de Direito Público; 

a) 1ª Defensoria Pública de Categoria Especial, que atua junto ao Tribunal de 

Justiça do Estado do Piauí, no Pleno, Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí, 

Ouvidoria-Geral de Justiça, recursos administrativos de 2º grau, na Primeira Câmara de 

Direito Público, Terceira Câmara de Direito Público, Quarta Câmara de Direito Público e 

Quinta Câmara de Direito Público; (Redação dada pela Res. nº 0106/2018 – CSDPE, pub. 

D.O nº 192, pág. 10, de 11/10/2018) 

 

b) 2ª Defensoria Pública de Categoria Especial, que atua na Primeira Câmara 

Especializada Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, nos processos com final 

par da numeração do Tribunal, desconsiderando-se os dígitos relativos ao ano; 

c) 3ª Defensoria Pública de Categoria Especial, que atua na Primeira Câmara 

Especializada Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, nos processos com final 

ímpar da numeração do Tribunal, desconsiderando-se os dígitos relativos ao ano; 

d) 4ª Defensoria Pública de Categoria Especial, que atua na Segunda Câmara 

Especializada Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, nos processos com final 

par da numeração do Tribunal, desconsiderando-se os dígitos relativos ao ano; 

e) 5ª Defensoria Pública de Categoria Especial, que atua na Primeira e Terceira 

Câmaras Especializadas Cíveis e na Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de 

Justiça do Estado do Piauí; 

e) 5ª Defensoria Pública de Categoria Especial, que atua na Primeira e Terceira 

Câmaras Especializadas Cíveis do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí; (Redação dada 

pela Res. nº 0106/2018 – CSDPE, pub. D.O nº 192, pág. 10, de 11/10/2018) 

 

f) 6ª Defensoria Pública de Categoria Especial, que atua na Segunda Câmara 

Especializada Cível e na Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do 

Estado do Piauí; 

g) 7ª Defensoria Pública de Categoria Especial, que atua na Segunda Câmara 

Especializada Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, nos processos com final 

ímpar da numeração do Tribunal, desconsiderando-se os dígitos relativos ao ano;  

h) 8ª Defensoria Pública de Categoria Especial, que atua nas Câmaras Reunidas 

Cíveis e nas Câmaras Reunidas Criminais, na Quarta Câmara Especializada Cível e na 

Sexta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí”. 

 

(Redação dada pela Res. nº 092/2018 – CSDPE, pub. D.O nº 49, pág. 24 e 25, de 

14/03/2018) 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp107.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp107.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp107.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp107.htm#art1
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Parágrafo único. Os Defensores Públicos de Categoria Especial atuam junto ao 

Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Conselho Nacional de Justiça e 

Conselho Nacional do Ministério Público e Turmas de Uniformização de Jurisprudência 

dos Juizados Cíveis e Criminais, nas ações e recursos vinculados às atribuições dos órgãos 

de atuação respectivos. 

 

Art. 3º A substituição do Defensor Público de Categoria Especial em suas férias, 

afastamentos, licenças, impedimentos, ausências e defesas conflitantes dar-se-á da seguinte 

forma: 

 

a) O Defensor Público da 1ª Defensoria Pública Especial substitui o da 8ª 

Defensoria Pública Especial; 

b) O Defensor Público da 8ª Defensoria Pública Especial substitui o da 1ª 

Defensoria Pública Especial; 

c) O Defensor Público da 2ª Defensoria Pública Especial substitui o da 3ª 

Defensoria Pública Especial; 

d) O Defensor Público da 3ª Defensoria Pública Especial substitui o da 2ª 

Defensoria Pública Especial; 

e) O Defensor Público da 4ª Defensoria Pública Especial substitui o da 7ª 

Defensoria Pública Especial; 

f) O Defensor Público da 7ª Defensoria Pública Especial substitui o da 4ª 

Defensoria Pública Especial; 

g) O Defensor Público da 5ª Defensoria Pública Especial substitui o da 6ª 

Defensoria Pública Especial; 

h) O Defensor Público da 6ª Defensoria Pública Especial substitui o da 5ª 

Defensoria Pública Especial. 

 

 

a) O Defensor Público da 1ª Defensoria Pública de Categoria Especial substitui o 

da 8ª Defensoria Pública de Categoria Especial; 

b) O Defensor Público da 8ª Defensoria Pública Categoria Especial substitui o da 

1ª Defensoria Pública Categoria Especial; 

c) O Defensor Público da 2ª Defensoria Pública de Categoria Especial substitui o 

da 3ª Defensoria Pública de Categoria Especial; 

d) O Defensor Público da 3ª Defensoria Pública de Categoria Especial substitui o 

da 2ª Defensoria Pública de Categoria Especial; 

e) O Defensor Público da 4ª Defensoria Pública de Categoria Especial substitui o 

da 7ª Defensoria Pública de Categoria Especial; 

f) O Defensor Público da 7ª Defensoria Pública de Categoria Especial substitui o 

da 4ª Defensoria Pública de Categoria Especial; 

g) O Defensor Público da 5ª Defensoria Pública de Categoria Especial substitui o 

da 6ª Defensoria Pública de Categoria Especial; 
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h) O Defensor Público da 6ª Defensoria Pública de Categoria Especial substitui o 

da 5ª Defensoria Pública de Categoria Especial. 

(Redação dada pela Res. nº 092/2018 – CSDPE, pub. D.O nº 49, pág. 24 e 25, de 

14/03/2018) 

Art. 4º Na hipótese de impedimento ou recusa de Defensores Públicos de 

Categoria Especial para o exercício da substituição, o Defensor Público-Geral abrirá 

inscrições, mediante edital elaborado pela Defensoria Pública Geral, para os Defensores 

Públicos de 4ª Categoria que desejarem exercê-la, pelo prazo máximo de até um ano, que 

poderá ser renovado, caso não haja outros interessados. 

 

§1º Dentre os inscritos, será escolhido o mais antigo na categoria e, no caso de 

empate, o que tenha maior tempo de serviço na carreira e, se necessário, sucessivamente: 

maior tempo de serviço público no Estado, maior tempo de serviço público em geral e o de 

maior idade. 

 

§2º Após o prazo de exercício na substituição previsto no caput será publicado 

novo Edital. 

 

Art. 5º Fica revogada a Resolução CSDPE nº 009/2011. 

 

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação. 

 

 

Sala de Reuniões do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Piauí, 

em Teresina, 13 de novembro de 2015.    

 

  

Francisca Hildeth Leal Evangelista Nunes                    

Presidente do CSDPE-PI        

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp107.htm#art1
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Resoluções 

2016 
 

 

 

 

 

RESOLUÇÃO CSDPE Nº 057/2016, de 26 de fevereiro 2016. 

 

Dispõe sobre a concessão, aplicação e prestação 

de contas de recursos via Suprimento de 

Fundos, no âmbito da Defensoria Pública do 

Estado do Piauí, nos termos dos arts. 68, 69 e 

70 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 e 

art. 60, Parágrafo único, da Lei nº 8.666, de 21 

de junho de 1993. 

 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ, 

no uso de suas atribuições legais, previstas nos arts. 16 e 17 da Lei Complementar Estadual 

nº 059, de 30 de novembro de 2005; 
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CONSIDERANDO a plena autonomia constitucional da Defensoria Pública do Estado, a 

teor do art. 134 da Constituição Federal; 

 

CONSIDERANDO a ausência, no âmbito da Defensoria Pública do Estado do Piauí, de 

instrumento normativo regulamentando a concessão e prestação de contas de despesas 

feitas por meio do regime de Suprimento de Fundos, a teor dos arts. 68, 69 e 70 da Lei nº 

4.320, de 17 de março de 1964, e art. 60, Parágrafo único, da Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993;  

 

RESOLVE: 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º A concessão, aplicação e prestação de contas de recursos relativos ao Suprimento 

de Fundos, no âmbito da Defensoria Pública do Estado do Piauí, reger-se-ão pelas normas 

estabelecidas na presente Resolução. 

 

Art. 2º As despesas que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação serão 

atendidas pelo regime de suprimento de fundos, denominado adiantamento, nos termos do 

art. 68 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, obedecidos os limites 

estabelecidos na legislação aplicável à espécie, bem como aqueles fixados na presente 

Resolução. 

 

 

 

 

Art. 3º O regime de adiantamento consiste na entrega de numerário a servidor ou membro 

da Defensoria Pública do Estado devidamente credenciado, a critério do ordenador de 

despesa, sempre precedido de empenho na dotação orçamentária própria, a fim de realizar, 

em caráter excepcional, despesas que não possam subordinar-se ao processo normal de 

aplicação. 

 

CAPÍTULO II 

DA CONCESSÃO 

 

Art. 4º O suprimento de fundos será concedido a membros ou a servidores da Defensoria 

Pública do Estado, a critério do ordenador da despesa e sob sua inteira responsabilidade, 
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ficando também responsável quando da concessão de valor superior ao estabelecido nesta 

Resolução. 

 

Art. 5º  Fica autorizado o pagamento de despesas por meio de suprimento de fundos, 

sempre precedido de empenho e com aplicação específica no tipo de despesa empenhada, 

nos seguintes casos excepcionais: 

 

I - para atender a despesas de pequeno vulto, até o limite de 500 (quinhentas) Unidades 

Fiscais de Referência do Estado do Piauí – UFR-PI; 

 

II – para atender a despesas eventuais que exijam pronto pagamento, assim entendidas 

aquelas que não excedam, em cada espécie, a 5% (cinco por cento) do teto estabelecido 

para a modalidade convite, a teor do art. 23, II, alínea “a”, da Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993, até o limite de 1.000 (uma mil) Unidades Fiscais de Referência do Estado do Piauí 

– UFR-PI, nos termos autorizados pelo art. 24, II, da mesma lei; 

 

III – para o pagamento de outras despesas urgentes e inadiáveis e cujo valor não se 

enquadre no limite estabelecido no art. 23, II, alínea “a”, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, respeitado o limite de 2.000 (duas mil) Unidades Fiscais de Referência do Estado do 

Piauí – UFR-PI, desde que seja inviável sua realização pelo processo normal de despesa 

pública, devidamente justificada e autorizada pelo ordenador de despesa; 

 

IV – para cobrir gastos com festividades e homenagens oficiais realizadas pelo Gabinete da 

Defensoria Pública-Geral, na realização de eventos relacionados à sua atividade 

operacional, e cujo valor não se enquadre no limite estabelecido no art. 23, II, alínea “a”, da 

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, respeitado o limite de 2.000 (duas mil) Unidades 

Fiscais de Referência do Estado do Piauí – UFR-PI, desde que seja inviável sua realização 

pelo processo normal de despesa pública, devidamente justificada e autorizada pelo 

ordenador de despesa; 

 

§ 1º Fica estabelecido o percentual de 2,5% (dois e meio por cento) do valor constante do 

art. 23, II, alínea “a”, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, como limite máximo para as 

despesas previstas nos incisos III e IV deste artigo, quando houverem de ser pagas via 

regime de suprimento de fundos. 

 

§ 2º Os limites estabelecidos neste artigo levam em conta o total da despesa realizada, 

sendo vedado o seu fracionamento ou mesmo do documento comprobatório do gasto, com 

o objetivo de adequação a tais valores. 

 



251  

Art. 6º  Para os fins desta Resolução, consideram-se:  

 

I - despesas de pequeno vulto, aquelas que não excedam, em cada item de despesa, a 0,5% 

(meio por cento) do teto estabelecido para a modalidade de licitação “convite”, previsto no 

art. 23, II, “a”, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 

 

II – despesas eventuais que exijam pronto pagamento, aquelas que devam ser efetuadas 

para atender necessidades inadiáveis da Administração, inclusive para aquisição de material 

de consumo, dada a inexistência temporária ou eventual no almoxarifado, e a execução de 

serviços urgentes, ante a impossibilidade de execução direta. 

 

Art. 7º Não poderá ser concedido suprimento de fundos ao servidor ou membro da 

Defensoria Pública do Estado: 

 

I – responsável por dois suprimentos; 

II – em atraso na prestação de contas de suprimento; 

III – ordenador de despesas e a seu substituto eventual; 

IV – gestor financeiro; 

V – que esteja respondendo a inquérito administrativo ou que tenha sido declarado em 

alcance. 

 

Art. 8º O membro ou servidor da Defensoria Pública do Estado designado como tomador 

de suprimento de fundos deverá ser cadastrado no Sistema Integrado de Administração 

Financeira para Estados e Municípios – SIAFEM, ou outro que venha a substituí-lo. 

 

Art. 9º Para ser cadastrado no SIAFEM, junto à Secretaria de Fazenda do Estado do Piauí – 

SEFAZ, o membro ou servidor da Defensoria Pública do Estado deverá apresentar: 

 

I – Portaria de designação como tomador de suprimento de fundos, assinada pelo gestor do 

órgão; 

II – número de matrícula; 

III – número do CPF; 

IV – endereço; 

VI – comprovante de abertura de conta bancária específica, com as seguintes 

características: 

 

“GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 

NOME: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ 

NOME DO RESPONSÁVEL – CONTA SUPRIMENTO” 
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VII – qualquer outro documento que venha a ser exigido posteriormente. 

 

Art. 10. O número de tomadores de suprimento de fundos fica limitado à real necessidade 

de operacionalização das atividades da Defensoria Pública do Estado do Piauí. 

 

Parágrafo único. Ao suprido é reconhecida a condição de preposto da autoridade que 

conceder o suprimento, não podendo transferir a outrem sua responsabilidade pela 

aplicação e comprovação do quantitativo recebido, devendo prestar contas no prazo 

estabelecido no ato concessório. 

 

Art. 11. A solicitação de suprimento de fundos será feita por meio do documento Proposta 

de Concessão de Suprimento de Fundos, constante do Anexo I desta Resolução, que deverá 

conter, no mínimo: 

 

I – o número do suprimento e o exercício financeiro; 

II – nome, CPF, unidade de lotação, matrícula, cargo ou função do membro ou servidor a 

ser suprido; 

III – descrição da finalidade, com a devida justificativa, e classificação correta das 

despesas, em conformidade com as disposições do artigo anterior; 

IV – importância a ser autorizada; 

V – assinatura do membro ou servidor a ser suprido; 

VI – assinatura do ordenador de despesa. 

 

§ 1º Os procedimentos de requisição e concessão de suprimentos de fundos também 

poderão ser realizados por meio eletrônico a ser disponibilizado pela Defensoria Pública do 

Estado do Piauí. 

 

§ 2º A Proposta de Concessão de Suprimento de Fundos - Anexo I -, deverá ser enviada à 

Diretoria Administrativa, após formalização de processo devidamente protocolado e 

autuado, ao qual deverão ser apensadas as informações da área de orçamento sobre a 

dotação orçamentária própria. 

 

§ 3º O Núcleo de Controle de Gestão deverá informar sobre a situação do suprido, em 

observância ao disposto no art. 7º desta Resolução. 

 

Art. 12. É vedada a realização das seguintes despesas, por meio de suprimento de fundos: 
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I – despesas com coquetéis e confraternizações, excetuando-se os casos previstos no inciso 

IV do art. 5º; 

 

II – despesas de caráter pessoal, tais como peças de vestuário e acessórios, adereços, 

produtos de maquiagem e perfumaria, jóias, material de higiene pessoal, ingressos para 

espetáculos e quaisquer outros com natureza análoga àqueles citados aqui; 

 

III - para aquisição de material permanente ou outra mutação patrimonial, classificada 

como despesa de capital. 

 

Art. 13. Em casos excepcionais e devidamente justificados em processo específico, o 

ordenador de despesas poderá autorizar a aquisição, por suprimento de fundos, de material 

permanente de pequeno vulto, assim entendido aquele cujo valor seja igual ou inferior ao 

limite estabelecido no inciso I do art. 5º desta Resolução. 

 

Art. 14. O suprimento de fundos será solicitado de acordo com o objetivo do gasto, 

obedecendo à classificação orçamentária própria, podendo cada solicitação conter, ao 

mesmo tempo, um ou mais elementos de despesa. 

 

Art. 15. A liberação do recurso será feita mediante ordem bancária para crédito em conta 

corrente, específica para esse fim, no Banco do Brasil S/A, com autorização expressa do 

ordenador de despesas. 

 

Parágrafo único. É vedado o depósito em conta bancária diversa da especificada neste 

artigo. 

 

CAPÍTULO III 

DA FORMA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS 

 

Art. 16. Não será concedido suprimento de fundos com prazo de aplicação superior a 50 

(cinquenta) dias, nem para aplicação após o exercício financeiro correspondente. 

 

§ 1º A contagem do prazo estabelecido neste artigo terá início no dia em que o numerário 

estiver disponível na conta bancária específica para esse fim, comprovado por meio do 

documento previsto no inciso VI do art. 24 desta Resolução. 

 

§ 2º O saldo eventualmente existente no fim do exercício financeiro deverá ser depositado, 

até 31 de dezembro, em conta corrente desta Instituição, mantida no Banco do Brasil S/A 

para sua movimentação financeira. 
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Art. 17. O suprimento de fundos não poderá ter aplicação diversa daquela especificada no 

ato de concessão e na nota de empenho. 

 

Art. 18. Os recursos não utilizados no prazo de 30 (trinta) dias do crédito efetivado em 

conta corrente específica, ou que nela tenham sido depositados indevidamente, deverão ser 

depositados na mesma conta corrente referida no § 2º do art. 16 desta Resolução, nos 10 

(dez) dias seguintes ao prazo ali fixado, constituindo-se em anulação de despesa, ou em 

receita orçamentária, se recolhidos após o encerramento do exercício. 

 

Art. 19. É vedado o fracionamento de despesa, ou do documento comprobatório dela (nota 

fiscal/fatura/recibo/cupom fiscal), com o objetivo de adequação do valor àquele consistente 

no limite máximo para realização de despesa de pequeno vulto, estabelecido no art. 5º, I, 

desta Resolução.  

 

Parágrafo único. O fracionamento de despesa é caracterizado por aquisições de mesma 

natureza física e funcional, sendo considerado indício de fracionamento a concentração 

excessiva de detalhamento de despesa em determinado subitem. 

 

Art. 20. A despesa executada por meio de suprimento de fundos, procedimento excepcional 

dentro do processo normal de aplicação do recurso público, deverá, tal como no processo 

licitatório, observar os princípios básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e igualdade, além de garantir a aquisição mais vantajosa para a Administração 

Pública. 

 

Art. 21. O limite para realização de despesas com suprimento de fundos deverá ser 

verificado cumulativamente com as despesas de mesma natureza realizadas por meio de 

dispensa de licitação, a teor do art. 24, II, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a fim de 

evitar o fracionamento preconizado no parágrafo único do art. 19 desta Resolução. 

 

Art. 22. A realização da despesa com suprimento de fundos deverá ser motivada pela 

chefia da unidade requisitante por meio dos Anexos II (Solicitação de Compras por meio de 

Suprimento de Fundos) e III (Solicitação de Serviços por meio de Suprimento de Fundos), 

devidamente preenchidos e protocolados à Diretoria Administrativa para as providências 

cabíveis. 

 

Art. 23. Na contratação de serviços prestados por pessoa física com recursos de suprimento 

de fundos deverá ser emitida nota de empenho, na natureza de despesa – Obrigações 

Tributárias e de Contribuições, para atender às despesas com contribuição previdenciária 
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patronal, observando-se que essas obrigações estão incluídas no valor do suprimento, não 

podendo, em hipótese alguma, ultrapassar os limites estabelecidos para concessão do 

suprimento de fundo, nos termos do art. 5º desta Resolução. 

 

CAPÍTULO IV 

DOS PRAZOS E DA FORMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

Art. 24. A prestação de contas do suprimento de fundos deverá ser apresentada nos 05 

(cinco) dias subsequentes ao término do período de aplicação, devendo ser instruída com a 

documentação abaixo: 

 

I – uma via da Proposta de Concessão de Suprimento de Fundos – Anexo I; 

II – uma via do Demonstrativo de Despesas de Suprimento de Fundos – Anexo IV; 

III – uma via da Nota de Empenho – NE; 

IV – uma via da Ordem Bancária – OB; 

V – uma via da Nota de Liquidação – NL; 

VI – extrato da conta bancária; 

VII – primeiras vias dos comprovantes das despesas realizadas, devidamente atestadas pelo 

requisitante que não seja o supridor ou ordenador das despesas, a saber: 

 

a) nota fiscal de prestação de serviços, em caso de pessoa jurídica; 

b) nota fiscal de venda ao consumidor ou cupom fiscal, no caso de compra de material de 

consumo; 

c) recibo de pagamento a autônomo (RPA), se o credor for inscrito no Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, onde conste o número do Cadastro Nacional de Pessoas Físicas – 

CNPF, NIT e o da identidade, endereço, nome por extenso e assinatura; 

d) recibo comum de pessoa física, se o credor não for inscrito no INSS, contendo cópias 

dos seguintes documentos: Cadastro Nacional de Pessoas Físicas – CNPF, identidade, 

endereço, nome por extenso e assinatura. 

 

VIII – comprovante de recolhimento do saldo do suprimento não utilizado, mediante 

depósito na mesma conta corrente determinada no § 2º do art. 16 desta Resolução. 

 

§ 1º O comprovante especificado no inciso VI deste artigo somente será aceito se emitido 

em data igual ou posterior à da entrega do numerário (crédito em conta corrente) e estiver 

dentro do prazo de aplicação definido no ato de concessão. 

 

§ 2º O documento fiscal deve ser acompanhado de recibo, quando se referir a fornecimento 

de material ou a serviços prestados por pessoa jurídica. Caso esse documento fiscal não 

detalhe a despesa realizada, deverá constar no recibo a discriminação do material ou do 
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serviço prestado, sendo dispensado o recibo se o documento fiscal for emitido em nome do 

órgão e tiver a indicação expressa de que o pagamento foi efetuado. 

 

§ 3º O comprovante mencionado no inciso VI deste artigo deverá conter data e assinatura, 

seguidas do nome legível e do cargo ou função do membro ou servidor da Defensoria 

Pública do Estado. 

 

Art. 25. O processo de prestação de contas das despesas realizadas por meio de suprimento 

de fundos deverá ser autuado e ter as folhas devidamente numeradas e rubricadas pelo 

suprido, que deverá preencher o Anexo V (Encaminhamento de Prestação de Contas de 

Despesas por meio de Suprimento de Fundos) e protocolar à Diretoria Administrativa para 

as devidas providências. 

 

Art. 26. O prazo fixado no art. 24 será suspenso durante o recesso em que tomar parte a 

Defensoria Pública do Estado do Piauí e durante as férias ou licenças do suprido, quando 

inviável a prestação de contas antes dessas ocorrências. 

 

Art. 27. As importâncias aplicadas até 30 de dezembro deverão ser comprovadas até o dia 

10 de janeiro do ano seguinte. 

 

Art. 28. Caberá ao Núcleo de Controle de Gestão proceder à análise das prestações de 

contas do suprimento de fundos, seguindo o Roteiro para Análise de Suprimento de Fundos 

– Anexo VI, emitindo parecer sobre a situação de regularidade do processo, de acordo com 

os seguintes critérios: 

 

I – Prestação de Contas Regular – a que estiver totalmente de acordo com as normas legais, 

devendo emitir o Relatório da Análise de Suprimento de Fundos – Anexo VII; 

 

II – Prestação de Contas com Ressalva – a que apresentar falhas que não caracterizem 

irregularidades, devendo emitir o Relatório de Análise de Suprimento de Fundos – Anexo 

VIII; 

 

III – Prestação de Contas com Irregularidade – para as comprovações em desacordo com os 

arts. 12, 16, § 2º, 17, 18, 19 e 24, VII, desta Resolução, emitindo a Notificação por 

Irregularidade apurada na Prestação de Contas de Suprimento de Fundos – Anexo IX. 

 

Art. 29. Quando for constatada irregularidade, o Núcleo de Controle de Gestão notificará 

formalmente o responsável pela prestação de contas do suprimento de fundos, o qual terá o 
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prazo de 30 (trinta) dias para retificar suas contas ou recolher a importância glosada, 

devidamente atualizada pela Unidade Fiscal de Referência do Estado do Piauí - UFR-PI. 

 

§ 1º Esgotado o prazo referido no caput, sem que as pendências tenham sido regularizadas, 

o Controle Interno instituirá Processo de Tomada de Contas Especial e o enviará à 

Corregedoria-Geral da Defensoria Pública do Estado para as providências cabíveis, visando 

à regularização do débito, comunicando de imediato a Defensoria Pública-Geral.  

 

§ 2º As solicitações de Tomada de Contas Especial, a serem enviadas à Corregedoria-Geral, 

devem conter, além dos dados do processo, a identificação completa do tomador do 

suprimento, inclusive quanto aos dados do cargo ocupado por ele. 

 

§ 3º Se, após a realização da Tomada de Contas Especial, persistirem as pendências, a 

Corregedoria-Geral encaminhará o processo ao Controlador, que fará expedir Certidão de 

Irregularidade, da qual será enviada cópia ao Ordenador de despesas para que determine o 

imediato desconto do valor em folha de pagamento, devidamente atualizado pela UFR-PI, 

sem prejuízo das demais medidas de responsabilização. 

 

  

Art. 30. As prestações de contas de suprimento de fundos com as situações de regularidade 

descritas nos incisos I e II do art. 28 devem ser enviadas pelo Núcleo de Controle de Gestão 

ao ordenador de despesas para que, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do 

parecer constante do Relatório da Análise de Suprimento de Fundos – Anexos VII e VIII -, 

julgue as contas prestadas pelo suprido. 

 

Art. 31. Os procedimentos previstos no art. 29 serão também adotados nos casos em que 

for constatada a ausência de prestação de contas, após 30 (trinta) dias do término do prazo 

de aplicação estabelecido no ato de concessão, quando então será expedida Notificação por 

Ausência de Prestação de Contas – Anexo X. 

 

Art. 32. O ordenador de despesa aprovará a prestação de contas, ou, quando houver 

impugnação por irregularidade ou mesmo ausência na prestação, determinará a adoção das 

providências administrativas para apuração das responsabilidades e imposição das 

penalidades cabíveis. 

 

 

§ 1º Caso o tomador deixe de ser membro ou servidor da Defensoria Pública do Estado e 

não proceda à quitação do débito, será este inscrito na Dívida Ativa do Estado. 
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§ 2º O membro ou servidor da Defensoria Pública do Estado em situação de irregularidade 

terá seu nome excluído do cadastro de tomadores de suprimento de fundos, até a total 

quitação do débito correspondente. 

 

§ 3º As despesas que estejam formalmente comprovadas de acordo com esta Resolução, 

mas que caracterizem utilização indevida e abusiva do dinheiro público, contrariando os 

princípios constitucionais que norteiam a Administração Pública, também constituirão 

motivo de glosa, com a consequente emissão de certidão de irregularidade.  

 

Art. 33. Após a aprovação das contas pelo ordenador, o Núcleo de Controle de Gestão 

encaminhará a prestação de contas, mediante elaboração e envio da Informação para Baixa 

de Responsabilidade de Tomadores de Suprimento de Fundos – Anexo XI – à Coordenação 

de Finanças, para a efetivação da baixa contábil do suprimento no prazo de 10 (dez) dias da 

emissão do Anexo XI. 

 

§ 1º No caso da prestação de contas com irregularidade só poderá ser dada a baixa contábil 

do adiantamento após a regularização do respectivo débito. 

 

§ 2º Caberá ao Núcleo de Controle de Gestão o controle individual dos tomadores de 

suprimento de fundos com o preenchimento da Ficha de Controle dos Tomadores de 

Suprimento de Fundos – Anexo XII, a fim de viabilizar a liberação desses recursos com 

base no fundamento legal que rege o instituto, mediante aposição de assinatura em campo 

próprio do Anexo I. 

 

 

§ 3º O Núcleo de Controle de Gestão realizará a reclassificação das despesas realizadas por 

meio de suprimento de fundos, mediante análise dos documentos apresentados na prestação 

de contas e preenchimento da planilha Reclassificação das Despesas de Suprimento de 

Fundos – Anexo XIII, em cumprimento ao disposto no art. 1º, § 1º, e art. 48 da Lei 

Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF) e à apuração dos limites de gastos 

preceituados nesta Resolução. 

 

 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 34. As justificativas mencionadas nesta Resolução deverão primar pela clareza, 

objetividade e coerência quanto ao fato sob questão. 



259  

 

Art. 35. O Núcleo de Controle de Gestão deverá elaborar, no prazo de 60 (sessenta) dias da 

publicação desta Resolução, as rotinas e procedimentos sobre o gerenciamento dos recursos 

usados por meio de suprimento de fundos. 

 

 

Art. 36. Aplicam-se aos casos omissos, e no que couber, as disposições do Decreto 

Estadual nº 16.226, de 13 de outubro de 2015. 

 

Art. 37. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 

Sala das Sessões do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Piauí, em 26 de 

fevereiro de 2016. 

 

 

 

Francisca Hildeth Leal Evangelista Nunes 

Defensora Pública-Geral  

                                               Presidente do CSDPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I – DA RESOLUÇÃO DO CSDPE Nº 057/2016 
                                                     PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS  

Suprimento de Fundos Nº.: 
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PROPONENTE 

NOME: CPF: TELEFONE: 

UNIDADE: MATRÍCULA: CARGO/FUNÇÃO: 

 

SUPRIDO 

NOME: CPF: TELEFONE: 

UNIDADE: MATRÍCULA: CARGO/FUNÇÃO: 

 

DESCRIÇÃO DA FINALIDADE/JUSTIFICATIVA 

 

 

 

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA PROPONENTE 

ELEMENTO DA DESPESA FONTE DE RECURSOS VALOR  

 
 

                _____________________ 

                ASSINATURA E 
CARIMBO 

(    ) MATERIAL DE CONSUMO 
(339030) 

(    ) SERVIÇOS PF (339036) 

(    ) SERVIÇOS PJ (339039) 
 

  

TOTAL  

 

CONCESSÃO 

CONTA CORRENTE ESPECÍFICA DA DPE/PI 

BANCO:                                                                         AGÊNCIA:                                                                             CONTA 
CORRENTE: 

 

FUNDAMENTO LEGAL (uso da contabilidade/conformidade) 

 

Informamos que a finalidade esta prevista na Resolução nº 057 de 26 de 
FEVEREIRO de 2016, art. 11 e que não há impedimentos para a liberação 

deste Suprimento de Fundos nos termos do art. 7º da mesma Resolução. 

 

 
_____/_____/_____ 

 

 

_____________________ 

ASSINATURA E CARIMBO 

 

PERÍODO DE APLICAÇÃO: _____/_____ A _____/_____                                    PRAZO DE COMPROVAÇÃO: 

 

ORDENADOR DE DESPESAS 

(    ) CONCEDIDO                                                                                                                                              EM: _____/_____/_____ 

 
(    ) NÃO CONCEDIDO                                                                                                                                                                                    

_______________________                         

                                                                                                                                                                             ASSINATURA E 
CARIMBO                                                                                                                                                   

 

SUPRIDO 

 

Recebi o Suprimento de Fundos, de acordo com o acima discriminado. Declaro, 

ainda, estar ciente da legislação aplicável a concessão de Suprimento de Fundos, 
em especial aos dispositivos que regulam sua finalidade, prazos de utilização e de 

prestação de contas. 

 

_____/_____/_____ 

 
 

_____________________ 
ASSINATURA E CARIMBO 

                                                                                                                                                                                                   1ª VIA 
(PROCESSO) – 2ª VIA (SUPRIDO) 
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    ANEXO II – DA RESOLUÇÃO DO CSDPE Nº 057/2016 

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS ATRAVÉS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS  

          INTERESSADO                 

NOME:                                                         CPF:     TELEFONE:     

UNIDADE:      MATRÍCULA:   CARGO/FUNÇÃO:     

          DESCRIÇÃO DO MATERIAL 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTINADE 

                    

    

     

      

    

     

      

    

     

      

    

     

      

    

     

      

                    

          A DESPESA ESTÁ        FONTE DE          

ORÇADA EM (R$):  

   
RECURSOS: 

   

  

                    

          FINALIDADE / JUTIFICATIVA DO 

MATERIAL:             

                    

  

        

  

                    

          SOLICITANTE       
GERENCIA DE RECUSOS 

MATERIAIS     

INICIO DA UTILIZAÇÃO DO MATERIAL ESTÁ 

  

PREVISTO PARA: _____/_____/_____   
  

 

DECLARO A INEXISTÊNCIA DE SALDO DE MATERIAIS 

  

 _____/_____/____ _____________________ 

  

   

    

 

SEÇÃO DE ALMOXARIFADO 

  
   

    

   
  

DATA DA SOLICITAÇÃO:    ____/____/____      

   

  

  

   

    

   

  

  

   

  AUTORIZAÇÃO:    (      ) SIM           (       ) NÃO   

  

   

    

   

  

  

   

    

   

  

___________________________ _______________________________ 
ASSINATURA DO SOLICITANTE DIVISÃO DE PATRIMÔNIO E SERVIÇOS 

          ATENÇÃO 

Este formulário somente poderá ser utilizado para solicitação de compras de materiais destinados ao atendimento de situações 

URGENTES e EMERGÊNCIA e não existindo o material no almoxarifado, sendo o limite máximo para de despesas de pequeno 

vulto em cada Nota Fiscal/Fatura/Recibo/Cupom Fiscal. 

•Nos outros serviços e compras em geral será o correspondente a 5% do valor estabelecido no inciso "I" do art. 24 da Lei 

8.666/93 alterada pela Lei 9.648/98 e inciso “II” do art. 5° desta resolução. 

   

        

  

                      

     

              
                           1º VIA ENCAMINHAR A SEÇÃO DE 

ALMOXARIFADO 
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ANEXO III – DA RESOLUÇÃO DO CSDPE Nº 057/2016 

SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS  

          INTERESSADO                 

NOME:     CPF:   TELEFONE:     

UNIDADE:      MATRÍCULA:   CARGO/FUNÇÃO:     

          DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

ITEM QUANTINADE ESPECIFICAÇÃO 

                    

      

      

  

      

      

  

      

      

  

      

      

  

      

      

  

                    

          A DESPESA ESTÁ        FONTE DE          

ORÇADA EM (R$):  

   
RECURSOS: 

   

  

                    

          FINALIDADE / JUTIFICATIVA DO MATERIAL:             

                    

  

        

  

                    

          SOLICITANTE       GERENCIA DE RECUSOS MANUTENÇÃO     

          DECLARO A IMPOSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DIRETA   

  
   

  DO SERVIÇO SOLICITADO: 

  

  

  

   

   _____/_____/_____   _________________ 

  

   

    

 

SEÇÃO DE MANUTENÇÃO 

DATA DA SOLICITAÇÃO: _____/_____/_____       

   

  

  

   

    

   

  

  

   

  AUTORIZAÇÃO:        (           ) SIM                   (           ) NÃO   

  

   

    

   

  

  

   

    

   

  

_________________________ _________________________________ 
ASSINATURA DO SOLICITANTE DIVISÃO DE PATRIMÔNIO E SERVIÇOS 

          ATENÇÃO 

Este formulário somente poderá ser utilizado para solicitação de compras de materiais destinados ao atendimento de situações 

URGENTES e EMERGÊNCIA e não existindo o material no almoxarifado, sendo o limite máximo para de despesas de pequeno 

vulto em cada Nota Fiscal/Fatura/Recibo/Cupom Fiscal. 

•Nos outros serviços e compras em geral será o correspondente a 5% do valor estabelecido no inciso "I" do art. 24 da Lei 

8.666/93 alterada pela Lei 9.648/98 e inciso “II” do art. 5° desta resolução. 

                                 

      

1º VIA ENCAMINHAR A SEÇÃO DE 

MANUTENÇÃO 
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ANEXO IV – DA RESOLUÇÃO DO CSDPE Nº 057/2016 

DEMOSTRATIVO DE DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS  

          NOME:           
 

   CARGO:     

UNIDADE:        
 

 MATRÍCULA:     

          

AUTORIZAÇÃO Nº:       
EMPENHO 

Nº: 
      

NATUREZA DE DESPESA:     VALOR (R$):       

CONCESSÃO:     _____/_____/_____   COMPROVAÇÃO:  _____/_____/_____      A       _____/_____/_____ 

          ITEM DATA Nº DOC. FAVORECIDO DÉBITO CRÉDITO 

                    

  

        

  

  

        

  

  

        

  

  

        

  

  

        

  

  

        

  

  

        

  

  

        

  

  

        

  

  

        

  

  

        

  

  

        

  

  

        

  

  

        

  

  

        

  

  

        

  

  

        

  

  

        

  

  

      

SUBTOTAL 

 

  

  

      

VALOR DEVIDO 

 

  

              TOTAL GERAL     

          
      

Teresina,             de                                 de    20 

          
          
          
          
          
          
          
     

Assinatura e Carimbo 

 
           

                                                  



 

 

 

  

 ANEXO V – DA RESOLUÇÃO DO CSDPE Nº 

057/2016 
 

 

     

  
 

ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS   PROCESSO N°.:   

  DE DESPESAS ATRAVÉS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS         

  

 

  

FOLHA

: RUBRICA:   

                    

                              

  

    

Teresina,              de                    de    20 

  

        

  

  

        

  

  À diretoria Administrativa 

     

  

  

        

  

  

        

  

  

        

  

  

Senhor(a) 

Diretor(a), 

      

  

  

        

  

  

        

  

  

        

  

  Pelo presente, encaminho a Vossa Senhoria a "Prestação de Contas do SUPRIMENTO DE FUNDOS 

a mim concedido, no valor de R$_____________(                                                                                                    

) 

conforme Autorização n°.___________, Nota de Empenho n° ____________, com a finalidade de atender 

despesas com _____________________________________________________________, para aprovação 

do Senhor Ordenador de Despesas se estiver conforme. 

   

  

  

        

  

  

        

  

  

        

  

  

        

  

  

        

  

  

        

  

  

   

Atenciosamente, 

   

  

  

        

  

  

        

  

  

        

  

  

        

  

  

        

  

  

        

  

  

        

  

  

        

  

  

 

SERVIDOR 

 

  

  

 

MATRÍCULA 

 

  

  

        

  

                    

          



 

 

 

 

 

ANEXO VI – DA RESOLUÇÃO DO CSDPE Nº 057/2016 

ROTEIRO PARA ANÁLISE DE SUPRIMENTO DE FUNDOS  

 RESPONSÁVEL:           MATRÍCULA:     

CARGO/FUNÇÃO:                 

          NOTA DE EMPENHO ORDEM BANCÁRIA 

DATA NÚMERO ELEMENTO DE DESPESA VALOR (R$) Nº DATA 

            

SIM NÃO 

        

          (       ) (       ) Classificação Indevida – art. 5º - Doc. Nº______________________________________________________  

(       ) (       ) Suprimento acima do Limite – § 1º art. 5º - Doc. Nº _____________________________________________ 

(       ) (       ) Despesas miúda de pronto pagto. de valor superior a 5% do limite modalidade Convite – Doc. 

  

_______________________________________________________________________________________ 

Realização de despesas vedadas - art. 12º 

     

          (       ) (       ) Com coquetéis e confraternizações – Doc. ____________________________________________________  

(       ) (       ) De caráter pessoal – Doc. _________________________________________________________________ 

(       ) (       ) Com material permanente (despesas de capital) – Doc. _________________________________________  

Prestação de contas prazo - art. 16 e 24: 

      

          (       ) (       ) Entregue fora do prazo de 60 dias (prazo aplicação) e 10 dias (prazo prestação) 

 (       ) (       ) Entregue fora do prazo - até 15 de janeiro, se concedido em dezembro 

  (       ) (       ) Despesas realizadas fora do exercício 

    Prestação de contas/documentos - art. 24 e 28: 

     

          (       ) (       ) Ausência da Proposta do Suprimento de Fundos – Anexo I, Inciso I 

 (       ) (       ) Ausência da Demonstrativo de Despesas de Suprimento de Fundos – Anexo IV, Inciso II 

(       ) (       ) Ausência da Nota de Empenho – NE, Inciso III 

   (       ) (       ) Ausência da Ordem Bancária – OB, Inciso IV 

   (       ) (       ) Ausência da Nota de Lançamento – NL, Inciso V 

   (       ) (       ) Documentos sem numeração 

     (       ) (       ) Ausência de comprovante do recolhimento do saldo do Suprimento, Inciso VIII 

(       ) (       ) Ausência de extrato Bancário, Inciso VI 

    (       ) (       ) Despesa anterior à emissão da NE – § 1º do art.24 – Doc. ________________________________________ 

(       ) (       ) 

Ausência de documento hábil – Inciso VII – 

Doc.________________________________________________  

(       ) (       ) Ausência de Atestado/Identificação – § 3º do art.24 – Doc.  ______________________________________  

(       ) (       ) Utilização indevida e abusiva do dinheiro público – § 3º do art. 32 – Doc.____________________________  

          Vedada a concessão de adiantamento o (a) servidor(a) em alcance e art. 69 da Lei 4.320/64. 

 

Obs.: As Notas de Empenho, as requisições de suprimento de fundos e as ordens bancárias devem ser obrigatoriamente assinadas pelo 

ordenador de despesas.  

                         

(       ) REGULAR 

    

Teresina   _____/_____/_____   

(       ) REGULAR COM RESSALVA 

     

  

(       ) NOTIFICAÇÃO 

   

___________________________________ 

            Responsável pela conformidade 



 

 

ANEXO VII – DA RESOLUÇÃO DO CSDPE Nº 057/2016 

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE SUPRIMENTO DE FUNDOS  

Prestação de Contas Regular 

          PROCESSO N°.:         DATA DA PRESTAÇÃO:     

RESPONSÁVEL:           MATRÍCULA:     

CARGO/FUNÇÃO:                 

          NOTA DE EMPENHO 

DATA NÚMERO ELEMENTO DE DESPESA VALOR 

                    

                    

                    

TOTAL ......................................................................................................................      

          

          

          

  Examinei a prestação de contas do Suprimento de Fundos acima identificado, tendo constatado que toda 

documentação está de acordo com a Resolução n° 057/2016, de 26/02/2016 e legislação pertinente. Assim, atesto a 

regularidade da prestação de contas. 

 

    

          

          

          

     

Teresina,              de                                 de        20 

 

          

          

          

          

     

__________________________________ 

 

     

Responsável pela Conformidade 

 

          

          

          

          

          Visto: 

         

          

          _____________________________ 

      Chefe imediato 

      

          

          

          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

       ANEXO VIII – DA RESOLUÇÃO DO CSDPE Nº 057/2016 

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE SUPRIMENTO DE FUNDOS  

Prestação de Contas com Ressalva 

          PROCESSO N°.:         DATA DA PRESTAÇÃO:     

RESPONSÁVEL:           MATRÍCULA:     

CARGO/FUNÇÃO:                 

          NOTA DE EMPENHO 

DATA NÚMERO ELEMENTO DE DESPESA VALOR 

                    

                    

                    

TOTAL ......................................................................................................................      

          
          Examinei a prestação de contas do Suprimento de Fundos acima identificado, tendo constatado que a mesma apresenta, 

em decorrência de descumprimento à Resolução n° 057/2016, de 26/02/2016, a(s) seguintes(s) Falhas:                  

 
       _______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 Assim, atesto a regularidade da prestação de contas com ressalvas, nos termos do art. 28, inciso II da mesma Resolução.  

 
 
 
 
           
                 
          
          

     

Teresina,              de                          de      20 

 
          
          

     

__________________________________ 

 

     

Responsável pela Conformidade 

 
          Visto: 

         
                    _________________________________ 

      Chefe imediato 

      
          
          



 

 

ANEXO IX – DA RESOLUÇÃO DO CSDPE Nº 057/2016 
NOTIFICAÇÃO POR IRREGULARIDADE(S) APURADA(S) NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 

SUPRIMENTO DE FUNDOS 

 

PROCESSO Nº:  

RESPONSÁVEL:  MATRÍCULA:  

CARGO/FUNÇÃO:  

 

NOTA DE EMPENHO 

DATA NÚMERO ELEMENTO DE DESPESA VALOR 

    

    

            

TOTAL ....................................................................................................................... ................                

 

Examinei a prestação de contas do suprimento de fundos acima identificado, tendo constatado que a mesma 

apresenta em decorrência descumprimento a Resolução n° 057/2016, de 26/02/2016, a(s) seguintes falha(s): 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Notifico V.Sª a regularizar as pendências relativas à(s) seguintes irregularidade(s) constatada(s) na prestação de 

contas de sua responsabilidade. Vale resaltar que a não regularização das pendências, implica na remessa do 

processo à Controladoria Geral do Estado, para providências cabíveis. 

 

Teresina,       de                    de  20       . 

 

 

Responsável p/análise 

 

 

Visto: 

  

 

Ciente: 

 

Data: ____/_____/_____ 

 

 

 

Assinatura/Carimbo 



 

 

ANEXO X – DA RESOLUÇÃO DO CSDPE Nº 057/2016 
NOTIFICAÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS  

 

PROCESSO Nº DATA DA PRESTAÇÃO: 

RESPONSÁVEL MATRÍCULA: 

CARGO/FUNÇÃO: 

 

NOTA DE EMPENHO 

DATA NÚMERO ELEMENTO DE DESPESA VALOR 

    

    

    

TOTAL ........................................................................................................  

 

Com base no art. 31, da Resolução nº 057/2016, de 26/02/2016, notifico V.Sª a apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, 

a contar do recebimento desta, a prestação de contas referente ao Suprimento de Fundos acima identificado. 

Vale ressaltar que a não prestação de contas no prazo fixado, implica na remessa do processo à Corregedoria desta 

Defensoria Pública, para as providências cabíveis. 

 

Teresina,       de                    de 20         . 

 

 

  _____________________________ 

Responsável pela Conformidade. 

 

 

 

CIENTE: 

 

  

Data: ______/______/________ 

 

 

______________________________ 

Assinatura/Carimbo 

Visto: 

 

 

         

____________________________ 

 Chefe Imediato 



 

 

          ANEXO XI – DA RESOLUÇÃO DO CSDPE Nº 057/2016 
INFORMAÇÃO PARA BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE TOMADORES DE 

SUPRIMENTO DE FUNDOS  

          DE: Núcleo de Controle de Gestão 

      PARA: Coordenação de Orçamento e Finanças 

     

          

          

          

 

As prestações de contas abaixo relacionadas, já foram analisadas e encontram-se regulares e  

aprovadas pelo Ordenador, devendo ser procedida a devida baixa contábil, nos termos do art. 33 da 

Resolução n° 057/2016, 26/02/2016: 

    

          
NOME N° NE DATA 

VALOR - R$ 

Aplicado Devolvido 

                    

                    

  

 

                

                    

  

 

                

                    

  

 

                

                    

  

 

                

                    

  

 

                

                    

                    

          

          

          

     

Teresina,              de                                 de   20                

          

          

     

__________________________________ 

 

     

Responsável pela Conformidade 

 

          

          

           



 

 

              

              ANEXO XII – DA RESOLUÇÃO DO CSDPE Nº 057/2016 
FICHA DE CONTROLE INDIVIDUAL DO TOMADOR DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 

              RESPONSÁVEL: MATRÍCULA: CPF: AG:                     C/C: 

DATA 

REQUIS. 

ELEMENTO 

DESPESA 

NOTA DE EMPENHO ORDEM BANCÁRIA PREST. CONTAS RESULTADO DA ANÁLISE 
OBSERVAÇÃO 

N° 
DATA 

EMISSÃO 
VALOR N° 

DATA 

EMISSÃO 
VALOR DATA 

VALOR 

GASTO 
REGULAR 

COM 

RESSALVA 

NOTIFI- 

CAÇÃO  

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

TOTAL EMPENHADO >>   TOTAL PAGO >>       << TOTAL GASTO   

              

              

              

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESOLUÇÃO CSDPE Nº 058/2016, de 26 de fevereiro 2016. 

 

Veda a utilização do § 4º do art. 600, do 

Código de Processo Penal pelos Defensores 

Públicos de base e regulamenta a atribuição 

nas hipóteses de recurso da acusação com base 

neste dispositivo e, ainda, a atribuição quando 

ocorrer a utilização do dispositivo por 

advogados com posterior habilitação da 

Defensoria Pública no processo. 

 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 

DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais, 

 

CONSIDERANDO a independência funcional prevista no § 4º do art.134 da 

Constituição Federal; 

 

CONSIDERANDO a indivisibilidade da Defensoria Pública prevista no § 4º do 

art.134 da Constituição Federal; 

 

CONSIDERANDO o princípio do Defensor Natural previsto no art. 4º-A da Lei 

Complementar n.º 80/94; 

 

CONSIDERANDO a interpretação conforme a Constituição Federal dos 

dispositivos legais; 

 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Fica vedado ao Defensor Público que patrocina a defesa criminal 

apresentar peça de interposição de apelação sem as respectivas razões, exceto na 

situação do caput do art. 600, do Código Processo Penal. 

 

Art. 2º Se o Ministério Público ou o Querelante interpõe apelação e protesta pela 

apresentação das razões em segunda instância, sendo o réu assistido pela 

Defensoria Pública, incumbe ao Defensor Público de Categoria Especial com 

atribuição na respectiva Câmara Criminal a apresentação das contrarrazões ao 

apelo. 

 

Parágrafo único. Em caso de baixa dos autos para a apresentação das razões no 

juízo de base, incumbe ao Defensor de piso a apresentação das contrarrazões. 

 

Art. 3º Existindo interposição de apelação sem razões por advogado e posterior 

abandono ou renúncia ao mandato, a atribuição de arrazoar a apelação é do 

Defensor Público de Categoria Especial. 



 

 

 

Parágrafo único. Se os autos ainda não tiverem subido para o Tribunal de 

Justiça, cabe ao Defensor Público de base, em sendo hipótese de habilitação da 

Defensoria Pública ou defesa dativa, já apresentar a habilitação conjuntamente 

com as razões da apelação. 

 

Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 5º Fica revogada Resolução CSDPE n.º 040/2014. 

 

 

Sala das Sessões do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Piauí, em 

26 de fevereiro de 2016. 

 

 

 

Francisca Hildeth Leal Evangelista Nunes 

Defensora Pública-Geral  

                                               Presidente do CSDPE 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESOLUÇÃO CSDPE Nº 060/2016, de 11 de março 2016. 

 

Dispõe sobre a concessão de folga 

compensatória aos Defensores Públicos do 

Estado do Piauí por serviço de natureza 

extraordinária em outros órgãos de execução, 

altera os §§1º e 2º do art. 13 da Resolução 

CSDPE nº 18/2011, fica acrescido  o §3º do art. 

13 na Resolução CSDPE nº 18/2011, Ficam 

acrescidos os §§1º e 2º art. 11 na Resolução 

CSDPE nº 21/2011 e dá outras providências. 

REVOGADA PELA RESOLUÇÃO CSDPE Nº 108/2018 

 

 

 

RESOLUÇÃO CSDPE Nº 061/2016, de 08 de abril 2016. 

 

Dispõe sobre a concessão da Medalha de 

Honra ao Mérito da Defensoria Pública do 

Estado do Piauí. 

 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 

PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais, previstas nos arts. 16 e 17 da Lei 

Complementar Estadual nº 059, de 30 de novembro de 2005; 

 

CONSIDERANDO a plena autonomia constitucional da Defensoria Pública do Estado, 

a teor do art. 134 da Constituição Federal;  

 

CONSIDERANDO a ausência, no âmbito da Defensoria Pública do Estado do Piauí, 

de instrumento normativo regulamentando a concessão da MEDALHA DE HONRA 

AO MÉRITO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Fica instituída a Medalha de Honra ao Mérito da Defensoria Pública do 

Estado do Piauí. 

 

§1º. 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 e pessoas 

jurídicas que tenham contribuído de maneira excepcional para o engrandecimento da 

Instituição ou atuado na causa dos necessitados, podendo ainda ser destinada a 

Defensores Públicos e Servidores da Defensoria Pública que se notabilizaram por altos 

méritos pessoais, por excepcionais feitos em sua área de atuação. 



 

 

§1º. 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. (Redação dada pela Res. nº 112/2019 – 

CSDPE, pub. D.O nº 31, pág. 28 e 29, de 13/02/2019) 

 

§2º. As indicações dos Defensores Públicos e Servidores constarão em ata e serão 

motivadas, computando-se as escolhas por maioria dos votos, observados os seguintes 

critérios: 

 

a) compromisso institucional; 

b) relacionamento interpessoal; 

c) presteza no desempenho das atividades; 

d)inexistência de sanção administrativa disciplinar nos últimos (05) cinco anos 

anteriores à proposta de concessão do mérito. 

 

§ 3º. A Medalha poderá ser outorgada aos familiares do indicado em homenagem 

póstuma. 

 

Art. 2º A honraria é constituída de Medalha e Diploma de Honra ao Mérito Defensorial. 

 

Art. 3º A honraria será concedida a pessoas indicadas, em duas categorias: 

I - contribuição profissional: a Defensores Públicos e servidores em sua área de atuação 

ou pesquisa; 

II - contribuição honorífica: no plano do desempenho social e político e de serviços 

relevantes à Instituição, sendo que, nesta categoria, os homenageados poderão ser 

membros da Instituição ou não. 

 

Art. 3º A honraria será concedida a pessoas indicadas, em três categorias: 

(Redação dada pela Res. nº 112/2019 – CSDPE, pub. D.O nº 31, pág. 28 e 29, de 

13/02/2019) 

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; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp107.htm#art1
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III - contribuição honorífica: no plano do desempenho social e político e de serviços 

relevantes à Instituição, pessoas físicas ou jurídicas. 

 

Art. 4º O número de homenageados nas categorias referidas no artigo anterior não 

poderá exceder a 04 (quatro) por ano em cada categoria. 

 

Art. 4º O número de homenageados nas categorias previstas nos incisos I e II do caput 

do art. 3º não poderá exceder a 02 (dois) por ano, sendo de 04 (quatro) o limite naquela 

do inciso III do caput do art. 3º. (Redação dada pela Res. nº 112/2019 – CSDPE, pub. 

D.O nº 31, pág. 28 e 29, de 13/02/2019) 

Art. 5º A indicação dos candidatos será encaminhada ao Conselho Superior da 

Defensoria Pública do Estado do Piauí, impreterivelmente até 30 de abril de cada ano. 

Parágrafo único. As indicações apresentadas fora do prazo não serão objeto de 

apreciação, restando prejudicadas, não podendo ser consideradas para o ano 

subsequente. 

 

Art. 6º A indicação somente será analisada quando acompanhada das razões e 

fundamentos que a justifique, com dados biográficos ou funcionais, devendo constar a 

categoria da medalha para a qual esteja sendo indicado o candidato. 

 

Art. 6º 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. (Redação dada pela Res. nº 112/2019 – CSDPE, pub. D.O 

nº 31, pág. 28 e 29, de 13/02/2019) 

Art. 7º Cada membro do Conselho Superior da Defensoria Pública do Piauí e o 

Presidente da Associação dos Defensores Públicos do Estado do Piauí poderão indicar 

anualmente 01 (um) homenageado por cada categoria de que trata o art. 3º. 

 

Art. 8º A aprovação de candidatos indicados para a honraria nas diversas categorias far-

se-á por votação, por maioria simples dos Membros do Conselho Superior, em sessão 

extraordinária convocada para tal fim. 

 

Parágrafo único. Da reunião do Conselho será lavrada ata em livro próprio, com 

registro, identificação e dados biográficos ou funcionais daqueles apontados para serem 

agraciados, devendo a lista dos agraciados ser publicada no órgão oficial. 

 

Art. 9º Os agraciados deverão receber a honraria, sessão solene, em festividade 

comemorativa na Semana do Defensor Público ou em outra data a ser definida pelo 

Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Piauí. 

 

Art. 10. A Medalha de Honra será constituída por um disco em fundição ou metal nobre 

ZAMAC (banhado na cor dourado), em alto e baixo relevo, na espessura 4mm e 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp107.htm#art1
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tamanho 50mm de diâmetro, tendo ao centro pintura em esmalte em até 02 (duas) cores 

(verde e branco), circundado com as inscrições do objeto “Medalha de Honra – 

Defensoria Pública do Estado do Piauí” em fonte Arial, corpo 10 e 8, 

respectivamente. Reverso: plano, fosco e gravação em fonte Arial, corpo 8, com os 

dizeres “Defensoria Pública do Estado do Piauí” (circundando a borda) e “Resolução 

CSDPE /ano” (ao centro, na horizontal). A medalha será sustentada por fita de 

gorgorão de seda dividida verticalmente em duas cores, metade na cor verde e metade 

na cor amarelo, medindo 40 x 500mm (larg.X alt.); passador (tipo argolão), em 

ZAMAC (banhado na cor dourado), e presilha circular dourada. 

 

§1º. Acompanham a Medalha de Honra, o Estojo – caixa de madeira retangular no 

formato 120mm x 180mm x 40mm, com tampa abaulada com aplicação da imagem do 

logo oficial (parte superior) da DPPI em dourado sobre o centro na parte superior 

externa, que será contornada com discreto friso dourado pela lateral,revestida 

externamente em papel couro na cor verde escuro; parte interna da tampa em cetim 

branco; berço interno móvel em veludo verde escuro. 

 

§2º. Será outorgado a cada agraciado um Diploma da Medalha do Mérito, apresentado 

no formato 300 x 210mm (aberto), 4x0 cores, em papel aspen color plus metálico de 

250 ou equivalente, que será assinado pelo Defensor Público-Geral do Estado do Piauí, 

em pasta porta – diploma confeccionada capa dura, formato 320 x 240mm (fechada, 

horizontal), revestida externamente em papel couro na cor verde escuro com aplicação 

da logomarca oficial (parte superior) da DPE/PI em dourado, com 04 (quatro) 

cantoneiras de metal, parte interna forrada em veludo na cor branco e fita cetim na cor 

verde claro aplicada nos cantos, de forma a acondicionar as quatro pontas do documento 

(diploma). 

 

Art. 11. A Resolução que concede a honraria será assinada por todos os conselheiros 

presentes à sessão e pelo Presidente da APIDEP.  

 

Art. 12. Outras especificações poderão ser descritas em ato específico. 

 

Art. 13. As omissões desta Resolução, assim como as interpretações de suas 

disposições, serão supridas por meio de deliberações do Conselho Superior. 

Art. 14. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

Sala de Sessões do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Piauí, 

65ª Sessão Ordinária, em 08 de abril de 2016.  

 

 

Francisca Hildeth Leal Evangelista Nunes 

Defensora Pública-Geral  

                                               Presidente do CSDPE 

 



 

 

 

 

 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 063/2016 – CSDPE, de 29 de abril de 2016. 

 

 

Dispõe sobre a lista dos agraciados a 

receberem a Medalha de Honra ao 

Mérito da Defensoria Pública, pelo 

Conselho Superior da Defensoria 

Pública, no ano de 2016. 

 

 

 O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 

PIAUÍ, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo art.17, inciso XII,  da 

Lei Complementar nº 59, de 30 de novembro de 2005; 

 

CONSIDERANDO o que dispõe a Resolução CSDPE nº 061/2016 da Defensoria 

Publica do Estado do Piauí; 

 

 

RESOLVE: 

 

 

Art. 1º Fica concedida a Medalha de Honra ao Mérito da Defensoria Pública do Estado 

do Piauí no ano de 2016 aos seguintes homenageados, por categoria: 

 

§ 1º  Categoria contribuição profissional: 

I –Marcos Antonio Siqueira da Silva; Defensor Público 

II – Mária Roberta Ferreira Alves; Servidora Defensoria Pública 

III – Norma Brandão de Lavenère Machado Dantas; Defensora Pública  

IV – Roberto Melado Cordeiro Júnior; Ouvidor Geral da Defensoria Pública "In 

Memoriam" 

 

§ 2º Categoria contribuição honorífica: 

I –  Francisco José Alves da Silva; "Franzé Silva" Secretário de Administração do 

Estado 

II –  José Wellington Barroso de Araújo Dias; Governador do Estado 

III – Luciano Nunes Santos; Presidente do Tribunal de Contas do Estado 

IV – Robert Rios Magalhães; Deputado Estadual. 

Art. 2º  Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 



 

 

Sala de Sessões do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Piauí, 

58ª Sessão Extraordinária, em 29 de abril de 2016. 
 

 

 

        Erisvaldo Marques dos Reis                                               Eric Leonardo Pires 

Presidente do CSDPE em exercício                                                Conselheiro                                                     

 

 

 

José Weligton de Andrade                                                 Alessandro Andrade Spíndola       
Corregedor                                                                  Conselheiro Secretário 

 

                             

         

    João Batista V. Do Lago Neto                                         Marcos Martins de Oliveira 

          Presidente da APIDEP                                                              Conselheiro 

 

 

 

       Dárcio Rufino de Holanda                                                         

                Conselheiro                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 064 /2016 – CSDPE, de 29 de abril de 2016. 
 

Institui e regulamenta no âmbito da 

Defensoria Pública do Estado do 

Piauí o Procedimento para Apuração 

de Dano Individual (PADIN) e o 

Procedimento para Apuração de 

Dano Coletivo (PADAC). 

 

 O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 

PIAUÍ, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo art.17, inciso XII, da 

Lei Complementar nº 59, de 30 de novembro de 2005; 

CONSIDERANDO que a Defensoria Pública Estadual possui autonomia funcional e 

administrativa assegurada pelo § 2º do art. 134 da Constituição Federal e pelo § 3º do 

artigo 153 da Constituição Estadual; 

CONSIDERANDO que cabe ao Conselho Superior da Defensoria Pública a criação e 

normatização de seus órgãos de execução, definindo suas atribuições(art. 102, § 1 da 

LCF 80/94); 

CONSIDERANDO a necessidade de aprimorar e uniformizar o procedimento 

administrativo dos órgãos de execução da Defensoria Pública que atuam na Capital e no 

Interior; 

CONSIDERANDO que é prerrogativa do Defensor Publico requisitar de autoridade 

pública ou de seus agentes exames, certidões, perícias, vistorias, diligências, processos, 

documentos, informações, esclarecimentos e providências necessárias ao exercício de 

suas atribuições (art.128, X da LC 80/94 e art.69,VIII da LCE 59/05); 

CONSIDERANDO ainda as Leis nº 7.347/75 e 8.078/90; 

 

RESOLVE: 

 



 

 

Art. 1º Os órgãos de execução da Defensoria Pública deverão zelar pela correta 

instrução das suas atividades e ações individuais e coletivas, podendo promover, se 

necessário e consoante às peculiaridades do caso concreto, a instauração, sob sua 

presidência, de Procedimento para Apuração de Dano Individual (PADIN) ou de 

Procedimento para Apuração de Dano Coletivo (PADAC), adotando todas as 

diligências para a efetiva comprovação da ameaça ou da lesão ao interesse ou direito 

tutelado. 

 

§ 1º O Procedimento para Apuração de Dano Individual (PADIN) consiste em 

expediente administrativo que será instaurado para a comprovação de ameaça ou de 

lesão a interesse ou direito individual, servindo ainda como instância de solução 

extrajudicial dos litígios. 

§ 2º O Procedimento para Apuração de Dano Coletivo (PADAC) consiste em 

expediente administrativo que será instaurado para a comprovação de ameaça ou de 

lesão a interesse ou direito coletivo “lato sensu”, “strito sensu” ou individual 

homogêneo, servindo ainda como instância de solução extrajudicial dos litígios. 

 

Art. 2º A instauração do PADIN e do PADAC será feita ex officio ou por 

representação, por meio de Portaria, determinando-se, no mesmo ato, a autuação em 

expediente administrativo. 

 

§ 1º  Deverão constar na Portaria de instauração os seguintes elementos: 

I – preambularmente, a designação do órgão de execução que instaurou o procedimento; 

o local da instauração; a qualificação da pessoa a quem é atribuído o fato, caso já exista 

indicação; a qualificação do autor da representação encaminhada, se for o caso, e o 

assunto tratado; 

II – a descrição do fato objeto do Procedimento; 

III – o substrato jurídico inicial que ampara a abertura do Procedimento; 

IV – a identificação dos meios pelos quais a Defensoria Pública tomou ciência do fato; 

V – a determinação das diligências iniciais. 

§ 2º  Entende-se por representação toda e qualquer manifestação encaminhada ao órgão 

de execução da Defensoria Pública. 

§ 3º Aquele que instaurar PADIN ou PADAC comunicará a sua existência, em cinco 

dias contados da instauração, ao Defensor Público Geral, que dará ampla divulgação à 



 

 

portaria, de forma a impedir a concomitância de atuações e permitir a atuação integrada 

dos órgãos de execução da Defensoria Pública.  

§ 4º  A portaria de instauração do PADAC deverá ainda ser publicada no Diário Oficial; 

§ 5º  O ajuizamento da ação prescinde da instauração de PADIN ou PADAC. 

§ 6º  Sempre que se impuser o sigilo, para preservar interesses da Defensoria Pública ou 

a privacidade ou a honra de qualquer interessado, ou nos casos legalmente previstos, a 

imposição de sigilo ao PADIN ou ao PADAC deverá ser fundamentada, com a imediata 

comunicação ao Defensor Público Geral para homologação. 

§ 7º O PADIN ou o PADAC deverão ser encerrados no prazo máximo de cento e oitenta 

dias após a instauração do procedimento, facultada uma prorrogação por igual período, 

mediante autorização expressa do Defensor Público Geral. 

§ 8º O arquivamento do PADIN ou do PADAC deverá ser fundamentado, com a 

imediata comunicação e encaminhamento do expediente ao Defensor Público-Geral, 

que homologará o arquivamento ou determinará o seu prosseguimento, designando 

outro órgão de execução, se assim entender necessário. 

 

Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Sala de Sessões do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Piauí, 

66ª Sessão Ordinária, em 29 de abril de 2016.  

 

 

 

Francisca Hildeth Leal Evangelista Nunes 

Defensora Pública-Geral  

                                               Presidente do CSDPE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESOLUÇÃO CSDPE Nº 065/2016 – CSDPE, de 20 de abril de 2016. 

 

Dispõe sobre a concessão de ajuda de 

custo, viagem e transporte ao 

Defensor Público decorrente de 

remoção ou promoção que implique 

mudança permanente de domicílio. 

 

 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 

PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais, 

 

CONSIDERANDO a inamovibilidade do Defensor Público prevista no art. 134, § 4º da 

Constituição Federal; 

 

CONSIDERANDO que a Lei Estadual n.º 059/2005 não trata expressamente do tema 

ajudas de custo e transporte; 

 

CONSIDERANDO que o Estatuto dos servidores públicos civis do Piauí e o decreto 

estadual 14.892/2012 não se aplicam aos Defensores Públicos, vez que trata de 

remoções ex ofício/involuntárias, trato incompatível com a inamovibilidade prevista no 

art. 134, § 4º, da CF/88; 

 

CONSIDERANDO que o Superior Tribunal de Justiça determina a concessão de 

ajudas de custo a magistrados e Defensores Públicos da União que se removem a 

pedido; 

 

CONSIDERANDO que a Emenda Constitucional n.º 80/2014 determinou a aplicação à 

Defensoria Pública no que couber dos artigos 93 e 96, II da Constituição Federal; 

 

CONSIDERANDO que o CSDPE possui poder normativo e, portanto, pode editar 

resolução acerca do tema (art. 14, I, do Regimento Interno); 

 

RESOLVE: 



 

 

 

Art. 1º Ao Defensor Público Estadual removido ou promovido conceder-se-á ajuda de 

custo, para despesas de transporte, viagem e mudança. 

§ 1º Considera-se ajuda de custo, para efeitos desta Resolução, a verba indenizatória 

destinada a atender às despesas de transporte e mudança de Defensor Público que for 

removido ou promovido da respectiva Comarca para exercício em uma outra. 

 

 

 

Art. 2º  Não será devido o pagamento de ajuda de custo: 

I - quando a remoção ocorrer para órgão de execução da mesma comarca em que 

trabalhe o Defensor Público; 

II - ao Defensor Público removido por permuta ou compulsoriamente;  

III – que tiver recebido indenização dessa espécie no período correspondente aos doze 

meses imediatamente anteriores à remoção ou promoção; 

IV - em caso de lotação provisória. 

Art. 3º A ajuda de custo compreende o pagamento do equivalente a 1 (um) subsídio 

bruto pago ao Defensor Público, conforme percebido por ele no mês em que ocorrer o 

deslocamento para a nova sede. 

Parágrafo único. Não se aplicam ao cômputo da ajuda de custo verbas indenizatórias 

ou que não componham o subsídio do Defensor Público removido ou promovido. 

Art. 4º O pedido de ajuda de custo deve estar acompanhado de comprovante de efetiva 

mudança de sede em caráter permanente, tais como escritura e registro de imóveis, 

contrato de locação de imóvel, contas de água, energia ou telefonia, dentre outros, na 

nova sede e na anterior. 

Art. 5º A ajuda de custo deverá ser restituída à Defensoria Pública, integralmente, 

quando o Defensor Público: 

I – não se deslocar para a nova sede, injustificadamente, no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados da data de publicação da Portaria; 

II – abandonar o serviço, ou pedir exoneração ou vacância do cargo antes de decorridos 

3 (três) meses da remoção; 

III – em período inferior a 12 (doze) meses contados do final do período de trânsito, o 

Defensor Público for removido à unidade de origem. 

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário. 



 

 

Art. 7º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

 Sala de Reuniões do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado 

do Piauí, 57ª Sessão Extraordinária, em 20 de abril de 2016. 

 

 

 

Francisca Hildeth Leal Evangelista Nunes 

Defensora Pública-Geral  

                                               Presidente do CSDPE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESOLUÇÃO CSDPE Nº 068/2016 – CSDPE, de 09 de setembro de 2016. 

Revoga a Resolução CSDPE nº 12/2013, de 26 de 

julho de 2013, que trata da celebração de convênios 

entre a DPE e as instituições de ensino superior 

públicas e privadas. 

 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 

PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO  o disposto no art. 135, “caput”, da Constituição Federal; 

 

CONSIDERANDO o relatório da Comissão de Análise da Resolução CSDPE Nº 

012/13, datado de 12/05/16, que aponta para a suspensão de vigência da referida 

Resolução. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Fica revogada a Resolução nº 12/13, de 26 de julho de 2013. 

 

Art. 2º  Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.  

 

Art. 3º  Revogam-se as disposições em contrário. 

Sala de Reuniões do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Piauí 

Teresina-PI, 72ª Sessão Ordinária, em 09 de setembro de 2016. 

 

 

Francisca Hildeth Leal Evangelista Nunes 

Defensora Pública-Geral  

                                               Presidente do CSDPE 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESOLUÇÃO CSDPE Nº 070/2016 – CSDPE, de 28 de outubro de 2016. 

 

Dispõe sobre a concessão de diárias no 

âmbito da Defensoria Pública do Estado do 

Piauí, nos termos do art. 6º da Lei 

Complementar Estadual nº 059, de 30 de 

novembro de 2005, e arts. 45 e 51 a 53 da 

Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de 

janeiro de 1994. 

 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ, no 

uso de suas atribuições legais, previstas nos arts. 16 e 17 da Lei Complementar Estadual nº 059, 

de 30 de novembro de 2005, e art. 14, I, da Resolução CSDPE nº 029/2012 (Regimento Interno 

deste Egrégio Conselho); 

 

CONSIDERANDO a autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública do Estado, a 

teor do art. 134, § 2º, da Constituição Federal; 

 

CONSIDERANDO que todos os entes da Administração Pública devem integral obediência 

aos princípios administrativos encartados no art. 37 da Constituição Federal, sendo importante 

referir, no particular, os da legalidade, publicidade e moralidade; 

 

CONSIDERANDO o que prevêem os arts. 6º da Lei Complementar Estadual 059, de 30 de 

novembro de 2005, e 45, 51, 52 e 53 da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 

1994; 

 

CONSIDERANDO a natureza exclusivamente indenizatória das diárias, que somente se 

justificam em montante que efetivamente seja necessário, por um lado, e suficiente, por outro, 

para fazer frente às despesas com alimentação, hospedagem e locomoção do beneficiário que se 

desloque para fora de sua sede a serviço da Defensoria Pública do Estado do Piauí; 

  

CONSIDERANDO finalmente a ausência, no âmbito da Defensoria Pública do Estado do 

Piauí, de instrumento normativo regulamentando a concessão de diárias aos membros, 

servidores e colaboradores da instituição; 

 

RESOLVE: 

 



 

 

 

Art. 1º O membro ou servidor da Defensoria Pública do Estado que se deslocar da sede de sua 

lotação, a serviço, em caráter eventual ou transitório, para outro ponto do território nacional ou 

para o exterior, terá direito à percepção de diárias, sem prejuízo do fornecimento de passagens 

ou do pagamento de indenização de transporte. 

 

 

 

Art. 2º Os valores das diárias são os constantes do anexo I desta Resolução. 

 

§ 1º Até o dia 31 de janeiro, de cada ano, o Defensor Público-Geral informará ao Conselho 

Superior a dotação orçamentária prevista para o pagamento de diárias no respectivo período 

financeiro, com sugestão de percentual para reajuste da referida verba. 

 

§ 2º Recebidas a informação e a sugestão de que trata o § 1º deste artigo, o Conselho Superior, 

no prazo de 30 (trinta) dias, decidirá pela majoração, ou não, dos valores das diárias. 

 

§ 3º Na decisão concessiva do reajuste dos valores das diárias, o Conselho Superior poderá 

aplicar percentual de majoração diverso do sugerido pela chefia da instituição.  

 

Art. 3º A concessão e o pagamento de diárias pressupõem obrigatoriamente: 

 

I – compatibilidade dos motivos do deslocamento com o interesse público; 

II – correlação entre os motivos do deslocamento e as atribuições do cargo ou função exercida; 

III – publicação do ato em órgão de imprensa oficial, contendo as seguintes informações 

mínimas: nome do membro ou servidor, cargo e/ou função ocupado, o destino, a atividade a ser 

desenvolvida e o período de afastamento. 

 

Parágrafo único. A publicação a que se refere o inciso III será posterior, em caso de viagem 

para realização de diligência sigilosa. 

 

Art. 4º O requerimento de diárias para membros da instituição, servidores cedidos e/ou 

comissionados, assim como para os colaboradores terceirizados, obedecerá o modelo previsto 

no Anexo II, e deve ser protocolado por viagem, indicando seu respectivo período, respeitando-

se o prazo de 05 (cinco) dias anteriores à data da viagem. 

 

Parágrafo único. Pedidos intempestivos não serão deferidos. 

 

Art. 5º Em 05 (cinco) dias, contados do retorno, o beneficiário encaminhará à Diretoria 

Administrativa o cartão de embarque, o bilhete de passagem ou documento equivalente, bem 

como o formulário de Relatório de Viagem (Anexo III), devidamente preenchido, o qual 

descreverá, de forma sucinta, as atividades desenvolvidas no interesse da administração e que 

ensejaram o deslocamento. 

 

Art. 6º As diárias, incluindo as datas de partida e de chegada, destinam-se à indenização das 

despesas extraordinárias com alimentação, hospedagem e locomoção, e serão concedidas por 

dia de afastamento, observando-se os seguintes critérios: 

 

I – no valor integral, quando o deslocamento importar em pernoite; 



 

 

II – na metade do valor: 

a) quando o deslocamento não exigir pernoite; 

b) quando fornecido alojamento ou outra forma de hospedagem por órgão ou entidade da 

Administração Pública. 

 

 

 

§ 1º A definição da partida e do retorno deve observar a data do evento, as condições da malha 

viária e os horários de vôos.  

 

§ 2º Considera-se, para fins de contagem das diárias integrais, a totalidade da viagem, não se 

computando diárias fracionadas, salvo nas hipóteses do inciso II deste artigo.  

 

Art. 7º Na hipótese de viagem de colaborador eventual poderão ser concedidas diárias a pessoa 

física que, mesmo sem vínculo funcional com a Defensoria Pública do Estado do Piauí, se 

deslocar de outra cidade para prestar serviços à instituição. 

 

Art. 8º O valor da diária do colaborador terceirizado e do colaborador eventual guardará 

equivalência com o valor da diária da classe IV constante do anexo I desta resolução. 

Art. 9º Aplica-se o disposto nesta Resolução ao servidor ou colaborador eventual que 

acompanhar servidor ou Defensor com deficiência em deslocamento a serviço.  

§ 1o  A concessão de diárias para o acompanhante será autorizada a partir do resultado de 

perícia oficial ou cínica conveniada que ateste a necessidade de acompanhante no deslocamento 

do servidor.  

§ 2o  A perícia de que trata o § 1o terá validade máxima de cinco anos, podendo ser revista a 

qualquer tempo, de ofício ou mediante requerimento.   

§ 3o  O valor da diária do acompanhante será igual ao valor da diária do servidor ou Defensor 

acompanhado.   

§ 4o  O servidor ou Defensor com deficiência poderá indicar o seu acompanhante, fornecendo as 

informações necessárias para os trâmites administrativos no caso de pessoa indicada sem 

vínculo com a Defensoria Pública estadual.  

§ 5o  No caso de o indicado ser servidor, a concessão de diária dependerá da concordância de 

sua chefia imediata.  

Art. 10. As diárias internacionais serão concedidas a partir da data do afastamento do território 

nacional e contadas integralmente do dia da partida até o do retorno. 

 

§ 1º Quando o afastamento exigir pernoite em território nacional, fora da sede do serviço, será 

devida diária integral, conforme valores constantes do anexo I desta Resolução.  

 

§ 2º Será concedida diária nacional integral quando o retorno à sede do serviço acontecer no dia 

seguinte ao da chegada ao território nacional. 

 



 

 

§ 3º O valor da diária será reduzido à metade, nas hipóteses dos §§ 1º e 2º, desde que fornecido 

ao beneficiário alojamento ou outra forma de hospedagem por órgão ou entidade da 

Administração Pública. 

 

 

 

 

 

Art. 11. Quando se tratar de diária internacional o favorecido poderá optar pelo recebimento de 

diárias em moeda brasileira, sendo o valor, nesse caso, convertido pela taxa de câmbio do dia de 

emissão da Ordem Bancária. 

 

Parágrafo único. No caso de opção pelo recebimento das diárias em moeda estrangeira, caberá 

à Defensoria Pública do Estado do Piauí proceder à aquisição junto ao estabelecimento 

credenciado e autorizado a vender moeda estrangeira aos órgãos da Administração Pública.  

 

Art. 12. A concessão de diárias caberá ao Defensor Público-Geral e estará condicionada à 

disponibilidade orçamentária da Defensoria Pública do Estado do Piauí. 

 

Art. 13. As diárias serão pagas antecipadamente, de uma só vez, mediante crédito em conta 

bancária, exceto nas seguintes situações, a critério da autoridade competente: 

I – em casos de emergência, em que poderão ser processadas no decorrer do afastamento; 

II – quando o afastamento compreender período superior a 15 (quinze) dias, caso em que 

poderão ser pagas parceladamente. 

 

§ 1º Quando o período de afastamento se estender até o exercício seguinte, a despesa recairá no 

exercício em que se iniciou, limitadas as concessões à disponibilidade orçamentária. 

 

 

§ 2º Nos casos em que o afastamento se estender por tempo superior ao previsto, desde que 

autorizada sua prorrogação, o beneficiário fará jus, ainda, às diárias correspondentes ao período 

prorrogado.  

 

Art. 14. As diárias concedidas em dia útil serão calculadas com dedução da parcela 

correspondente aos valores percebidos a título de auxílio-alimentação e auxílio-transporte. 

 

Art. 15. No interesse da Administração, as despesas realizadas com o deslocamento, quando o 

favorecido utilizar, por sua conta e risco, meio de transporte próprio, poderão ser ressarcidas, 

após apreciação e autorização do Defensor Público-Geral, desde que a atividade se mostre 

efetivamente excepcional e não receba contrapartida da instituição a qualquer outro título.  

 

Art. 16. Serão restituídas em 05 (cinco) dias, contados da data do retorno à sede do serviço, as 

diárias recebidas em excesso. 

 

Art. 17. As diárias serão restituídas ao erário nas seguintes hipóteses:  

I – não realização do deslocamento, com devolução integral do valor percebido; 

II – retorno antecipado do favorecido, com devolução proporcional ao valor percebido; 

III – não prestação de contas das diárias recebidas, na forma prevista no art. 4º desta Resolução. 

 



 

 

§ 1º Na hipótese do inciso I, o prazo para a devolução das diárias é de 05 (cinco) dias, a contar 

da data prevista para o início do afastamento. 

 

 

 

 

 

§ 2º Não havendo restituição das diárias recebidas indevidamente, no prazo a que se refere o 

parágrafo anterior, o beneficiário estará sujeito ao desconto do respectivo valor na folha de 

pagamento do mês respectivo ou, não sendo possível, do mês imediatamente subsequente. 

 

Art. 18. A autoridade concedente, o ordenador de despesas e o beneficiário das diárias 

responderão solidariamente pelos atos praticados em desacordo com o disposto nesta Resolução. 

 

Art. 19. Aplicam-se aos casos omissos, e apenas no que couber, respeitada a autonomia 

administrativa da Defensoria Pública do Estado do Piauí, as disposições dos Decretos Estaduais 

nºs 14.910, de 03 de agosto de 2012, 15.431, de 11 de novembro de 2013 e 15.468, de 03 de 

dezembro de 2013. 

 

Art. 20. 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, 75ª Sessão Ordinária, em 28 de outubro de 2016. 

 

 

 

Francisca Hildeth Leal Evangelista Nunes 

Defensora Pública-Geral  

                                               Presidente do CSDPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I  

RESOLUÇÃO CSDPE Nº070/2016 

 

 

CLASSES 

 

CARGOS/FUNÇÃO 

VALORES (R$) VALORES (U$) 

DENTRO 

DO 

ESTADO 

EM OUTRO 

ESTADO DA 

FEDERAÇÃO 

INTERNACIONAL 

 

I 

Defensor Público-

Geral, Subdefensor 

Público-Geral e 

Corregedor Geral. 

 

175,50 

 

345,00 

 

200,00 

 

II 

Defensor Público de 

1ª, 2ª, 3ª e 4ª 

Categorias e de 

Categoria Especial. 

 

120,00 

 

240,00 

 

190,00 

 

III 

Coordenador, Ouvidor 

e Analista Defensorial   

 

120,00 

 

240,00 

 

190,00 

IV Técnico Defensorial, 

Auxiliar Defensorial e 

demais cargos e 

funções 

75,00 150,00  

180,00 

 

 

ANEXO I  

 

 

 

CLASSES 

 

CARGOS/FUNÇÃO 

VALORES (R$) VALORES (U$) 

DENTRO 

DO 

ESTADO 

EM OUTRO 

ESTADO DA 

FEDERAÇÃO 

INTERNACIONAL 

 

I 

Defensor Público-

Geral, Subdefensor 

Público-Geral e 

Corregedor Geral. 

 

310,00 

 

620,00 

 

200,00 

 

 

II 

Defensor Público de 1ª, 

2ª, 3ª e 4ª Categorias e 

de Categoria Especial. 

 

210,00 

 

420,00 

 

190,00 

 

III 

Coordenador, Ouvidor 

e Analista Defensorial.   

 

210,00 

 

420,00 

 

190,00 



 

 

IV Técnico Defensorial, 

Auxiliar Defensorial, 

Assessor Técnico I, II 

e III, Assistente 

Defensorial I e II e 

demais cargos e 

funções. 

 

132,00 

 

 

264,00 

 

180,00 

(Redação dada pela Res. nº 074/2016 – CSDPE, pub. D.O nº 21, pág. 31, de 30/01/2017) 

 

 

 

RESOLUÇÃO CSDPE Nº 071/2016 – CSDPE, de 03 de novembro de 2016. 

Dispõe sobre o processo de transição 

do novo Defensor Público Geral 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 as gestões administrativas da Defensoria Pública Geral 

do Estado do Piauí devem obedecer ao disposto na Constituição Federal, especialmente 

ao art. 37 do referido diploma legal que determina que a Administração Pública 

“obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência.”; 

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 (Resolução n 029/2012);  

CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer uma legislação específica e 

objetiva, a fim de garantir a normalidade da transição das gestões, observando o 

Princípio da Continuidade da Administração; 

CONSIDERANDO o art. 48 da LRF (Lei n 101/2000) que trata sobre os 

instrumentos de transparência e divulgação da gestão fiscal; 

CONSIDERANDO a existência de normatização federal para a transição de 

mandado de Presidente da República, e o respeito ao Princípio do Paralelismo das 

Formas (Lei n 10.609/2002 e Decreto n 7.221/2010); 



 

 

CONSIDERANDO o Principio da Prevalência do Interesse Público;   

RESOLVE: 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º  Ao novo Defensor Público Geral do Estado do Piauí é facultado requerer a 

instauração do processo de transição, observado o disposto nesta Resolução. 

Art. 2º  Transição é o processo que objetiva propiciar condições para que o novo 

Defensor Público Geral possa receber de seu antecessor todos os dados e informações 

necessários à implementação do programa da nova gestão, desde a data de sua posse. 

Art. 3º  São princípios da transição, além dos estabelecidos pelo art. 37 da Constituição 

Federal de 1988: 

I – colaboração entre a gestão atual e a gestão eleita; 

II – transparência da gestão pública; 

III – planejamento das ações da Defensoria Pública; 

IV – continuidade dos serviços prestados à sociedade; 

V – supremacia do interesse público; 

VI – boa-fé e executoriedade dos atos administrativos. 

Art. 4º  O processo de transição se inicia com a nomeação do candidato eleito para o 

cargo de Defensor Público Geral do Estado do Piauí e se encerra com a posse, podendo 

ser prorrogado por mais quinze dias, se assim o exigir o interesse público. 

Parágrafo único. Na hipótese prevista pelo art. 99, §4º, da Lei Complementar 80/94, a 

transição se inicia no dia subseqüente ao decurso do prazo de que dispunha o Chefe do 

Executivo para nomeação. 

Art. 5º  Os pedidos de acesso às informações, qualquer que seja a sua natureza, deverão 

ser formulados por escrito e encaminhados aos titulares dos órgãos. 

Art. 6º  As reuniões dos órgãos com integrantes da equipe de transição devem ser 

objeto de agendamento e registro sumário em atas que indiquem os participantes e os 

assuntos tratados. 



 

 

Art. 7º  Os titulares dos cargos e funções administrativas da Defensoria Geral, bem 

como os Defensores Públicos, ficam obrigados a fornecer as informações solicitadas 

pelo coordenador da equipe de transição, no prazo de 10 (dez) dias, bem como a prestar-

lhe o apoio técnico e administrativo necessários aos seus trabalhos.  

 

CAPÍTULO II 

DA EQUIPE DE TRANSIÇÃO 

Art. 8º  A equipe de transição de  que trata o art. 1º, formada por no máximo 6 (seis) 

pessoas, tem por objetivo inteirar-se do funcionamento da Defensoria Pública do Estado 

do Piauí, bem como de todos os atos praticados e pendentes pela gestão anterior, de 

forma a  preparar os atos de iniciativa do novo gestor, a serem editados imediatamente 

após a posse. 

§1º Metade dos membros da equipe de transição será indicada pelo novo Defensor 

Público Geral e a outra metade pelo gestor atual, entre o primeiro dia útil até o décimo 

dia útil seguinte ao da sua investidura. 

§2º O novo Defensor Público Geral apresentará os nomes dos membros da equipe de 

transição perante o protocolo da Defensoria Pública. 

§3º Os membros da equipe de transição serão nomeados por portaria do Defensor 

Público Geral ainda em atividade. 

§4º O Defensor Público indicado como membro da equipe de transição, poderá ser 

afastado de seu órgão de atuação; 

§5º A equipe de transição terá acesso às informações relativas às contas públicas, aos 

programas e aos projetos de Gestão, ao andamento administrativo das demandas e 

demais informações atinentes ao funcionamento da Instituição; 

§6º A equipe de transição será supervisionada por um Coordenador, indicado pelo novo 

Defensor Público Geral, a quem competirá requisitar as informações dos demais órgãos 

e entidades da Defensoria Pública geral; 

§7º Sem prejuízo dos deveres e das proibições estabelecidos pela Lei Complementar 

59/2005, os membros da equipe de transição deverão manter sigilo dos dados e 

informações confidenciais a que tiverem acesso, sob pena de responsabilização, nos 

termos da legislação específica. 

Art. 9º  Aos membros da equipe constituída, compete o levantamento das seguintes 

informações, dados e documentos, dentre outros: 

I – Instrumentos de Planejamento Público; 

a) Relatório circunstanciado do cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual 

(PPA), em cada ano do mandato que se encerra, discriminando as ações e as metas que 



 

 

efetivamente foram alcançadas através dos fornecimentos feitos e dos serviços prestados 

à população; 

b) Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO vigente; 

c) Relatório de Gestão fiscal do último quadrimestre, nos termos da Lei Complementar 

101, de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF; 

d) Lei Orçamentária Anual – LOA vigente; 

e) Plano Estratégico, inclusive demonstrando as etapas cumpridas durante a gestão; 

f) Planos de Ação e Projetos específicos de cada área. 

II – Instrumentos relativos à Gestão Financeira e Contábil; 

a) Demonstrativo dos saldos disponíveis transferidos do exercício findo para o exercício 

seguinte, da seguinte forma: 

1. Termo de Conferência de Saldos em Bancos, onde serão anotados os saldos de todas 

as contas, acompanhado de extratos que indiquem expressamente o valor registrado em 

nome da Defensoria Pública no encerramento do mandato; 

2. Conciliação Bancária, contendo data, número do cheque, banco e valor; 

3. Relação de valores pertencentes a terceiros que estejam na posse da Defensoria 

Pública (caução, cautela etc.); 

III – Demonstrativo dos Restos a Pagar distinguindo-se os empenhos 

liquidados/processados e os não processados, referentes aos exercícios anteriores 

àqueles relativos ao exercício findo; 

IV – Relações dos documentos financeiros, decorrentes de contratos de execução de 

obras, consórcios, parcelamentos, convênios e outros não concluídos até o término do 

mandato atual, contendo as seguintes informações: 

a) identificação das partes; 

b) data de início e término do ato; 

c) valor pago e saldo a pagar; 

d) posição da meta alcançada; 

e) posição quanto à prestação de contas junto aos órgãos fiscalizadores. 

 

V – Licitações e contratações por dispensa/inexigibilidade programados ou em 

andamento; 



 

 

VI - Relação atualizada dos bens móveis e imóveis que compõem o patrimônio da 

Defensoria Pública, em conformidade com os arts. 94, 95 e 96 da lei 4.320/64; 

VII – Relação dos Bens de Consumo existentes em Almoxarifado; 

VIII – Relação e situação dos servidores, ativos e inativos, em face do seu regime 

jurídico e Quadro de Pessoal regularmente aprovado por lei, para fins de averiguação 

das admissões efetuadas, observando-se: 

a) servidores estáveis, assim considerados por força do art. 19 da ADCT/CF, se houver; 

b) servidores pertencentes ao Quadro Suplementar, por força do não enquadramento no 

art. 19 ADCT/CF, se houver; 

c) servidores admitidos através de concurso público, indicando seus vencimentos 

iniciais e data de admissão, bem como o protocolo de sua remessa ao Tribunal de 

Contas; 

d) pessoal admitido por prazo determinado; 

e) detalhamento dos cargos providos, vagos, quantidade de pensionistas, servidores 

requisitados, cedidos, cargos em comissão e funções comissionadas. 

IX – Cópia das atas das audiências públicas realizadas no âmbito da Defensoria Pública 

para discussão da LOA; 

X – Relação de Convênios e Contratos em execução; 

XI – Relatório das Tomadas de Contas especiais em andamento, se houver; 

XII – Recomendações emitidas pelo TCU e TCE pendentes de atendimento, se houver; 

XIII – Recomendações da Unidade de Controle Interno pendente de atendimento, se 

houver; 

XIV – Relação das comissões vigentes, com prazo de vigência e nome do Presidente; 

XV – Sindicâncias e processos administrativos em curso, se houver; 

Art. 10. Caso não tenham sido elaborados os demonstrativos contábeis – anexos da Lei 

Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e o balancete contábil do exercício findo, 

deverão ser apresentadas ao novo gestor as relações discriminadas das receitas e 

despesas orçamentárias e extraorçamentárias, elaboradas mês a mês. 

Art. 11. Os documentos enumerados no artigo 9º, e não constantes na base de dados 

deverão ser elaborados em papel timbrado e assinados pelo gestor, responsáveis pelas 

informações e membros da equipe de transição de mandato. 

Art. 12. Empossado no cargo o novo Gestor deverá: 

I – Receber as informações, demonstrativos, relações e inventários, emitindo recibo ao 

ex-gestor, ressalvando que o recebimento não induz responsabilização pela veracidade e 



 

 

consistência dos dados contidos nos documentos, os quais serão objeto de conferência 

posterior e só então validado; 

II – Promover a alteração dos cartões de assinaturas nos estabelecimentos bancários em 

que a entidade mantém conta; 

III – apresentar as contas referentes aos recursos estaduais recebidos por seu antecessor, 

quando este não o estiver feito, ou, na impossibilidade de fazê-lo, adotar as medidas 

legais visando o resguardo do patrimônio público com a instauração da competente 

Tomada de Contas Especial, sob pena de corresponsabilidade; 

Art. 13. Na hipótese da falta da apresentação dos demonstrativos e documentos 

elencados nesta Resolução, ou, pelo menos, daqueles que permitem o conhecimento da 

situação orçamentária, financeira, patrimonial e contábil, deverá o novo gestor nomear 

Comissão Especial com a finalidade de proceder aos levantamentos necessários para 

conhecimento da realidade da Defensoria Pública do Estado do Piauí, emitindo parecer 

técnico conclusivo e encaminhando ao Tribunal de Contas. 

Art. 14. O novo gestor deverá encaminhar ao Tribunal de Contas a cópia do Relatório 

Técnico conclusivo emitido pela equipe de transição, devendo ser distribuído ao Relator 

competente que, constatando existência de dano adotará as providências cabíveis ao seu 

ressarcimento, ou caso contrário determinará sua juntada à prestação de contas anual de 

ordenador para subsidiar o exame nos seus múltiplos aspectos. 

Parágrafo único. O relatório de que trata o caput deste artigo deverá ser encaminhado 

pelo novo gestor até o dia 5º dia útil da sua conclusão. 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

CAPÍTULO III 

Art. 15. Compete ao Defensor Público Geral ainda em atuação disponibilizar local, 

infra-estrutura e apoio administrativo necessários ao desempenho das atividades da 

equipe de transição. 

Art. 16. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as 

disposições em contrário. 

Sala de Reuniões do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Piauí 

Teresina-PI, 59ª Sessão Extraordinária, em 03 de novembro de 2016. 

 

Francisca Hildeth Leal Evangelista Nunes 

Defensora Pública-Geral  

                                               Presidente do CSDPE 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

RESOLUÇÃO CSDPE Nº 077/2017, de 20 de abril de 2017. 

Dispõe sobre a lista dos agraciados a 

receberem a Medalha de Honra ao 

Mérito da Defensoria Pública, pelo 

Conselho Superior da Defensoria 

Pública, no ano de 2017. 

 O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 

PIAUÍ, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo art.17, inciso XII,  da 

Lei Complementar nº 59, de 30 de novembro de 2005; 

CONSIDERANDO o que dispõe a Resolução CSDPE nº 061/2016 da Defensoria 

Publica do Estado do Piauí; 

RESOLVE: 

Art. 1º Fica concedida a Medalha de Honra ao Mérito da Defensoria Pública do Estado 

do Piauí no ano de 2017 aos seguintes homenageados, por categoria: 

§ 1º Categoria contribuição profissional: 

I – Afonso Lima da Cruz Júnior, Defensor Público do Estado do Piauí  

II – Ivanovick Feitosa Dias Pinheiro, Defensor Público do Estado do Piauí  

III – João Batista Viana do Lago Neto, Defensor Público do Estado do Piauí 

IV – José Weligton de Andrade, Defensor Público do Estado do Piauí 

§ 2º Categoria contribuição honorífica: 

I –  Amarílis Eliane Domingos Almeida, Servidora da Defensoria Pública do 

Piauí 

II –  Daniel Carvalho Oliveira Valente, Secretário de Justiça do Estado do Piauí 

III – João de Deus Sousa, Deputado Estadual e Líder do Governo na Assembleia 

Legislativa 

IV – Joaquim Gonzaga de Araújo Neto, Defensor Público do Estado do 

Maranhão 

Art. 2º  Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 Sala de Sessões do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do 

Piauí, 62ª Sessão Extraordinária, em 20 de abril de 2017. 



 

 

Francisca Hildeth Leal Evangelista Nunes 

Defensora Pública-Geral  

                                               Presidente do CSDPE 

 

 
 

 

 

 

 

RESOLUÇÃO CSDPE Nº 082/2017, de 28 de julho de 2017. 

Dispõe sobre o uso do nome social e 

reconhecimento da identidade de gênero de 

pessoas travestis e transexuais, no âmbito da 

Defensoria Pública do Estado do Piauí. 

 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ, no 

uso de suas atribuições legais;  

CONSIDERANDO que a Defensoria Pública é instituição permanente de promoção dos 

Direitos Humanos, conforme artigo 134, caput, da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO a autonomia administrativa da Defensoria Pública do Estado, nos termos 

do art. 134, § 2ª, da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que o art. 102 da Lei Complementar Federal de nº 80/94 e o art. 17, inciso 

XII, da Lei Complementar Estadual de nº 59/05, fixam a competência do Conselho Superior da 

Defensoria Pública para exercer o poder normativo no âmbito da Instituição; 

CONSIDERANDO os fundamentos constitucionais da cidadania e da dignidade da pessoa 

humana, bem como o objetivo da República Federativa do Brasil de promover o bem de todos, 

sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação 

(artigos 1º, incisos II e III, e 3º, inciso IV, da Constituição Federal de 1988); 

CONSIDERANDO a ausência, no âmbito da Defensoria Pública do Estado do Piauí, de 

instrumento normativo regulamentando o uso do nome social e o reconhecimento da identidade 

de gênero de pessoas travestis e transexuais, a teor dos arts. 1º, 2º, 3º e 4º da Lei nº 5.916, de 10 

de novembro de 2009;  

CONSIDERANDO os princípios de direitos humanos consagrados em instrumentos 

internacionais, especialmente a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), a 

Declaração da Conferencia Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia 

Intolerância Correlata (Durban, 2001) e os Princípios de Yogyakarta (2007); 



 

 

CONSIDERANDO a necessidade de se dar tratamento isonômico aos Defensores Públicos, aos 

servidores, aos estagiários e aos demais colaboradores, no âmbito da Defensoria Pública do 

Estado do Piauí. 

RESOLVE:  

Art. 1º Esta resolução dispõe sobre o uso do nome social e o reconhecimento da identidade de 

gênero de pessoas travestis e transexuais no âmbito da Defensoria Pública do Estado do Piauí. 

Parágrafo único. Para os fins desta Resolução, considera-se: 

I - Nome Social: aquele adotado pela pessoa, por meio do qual se identifica e é reconhecido na 

sociedade, a ser declarado pela própria pessoa, sendo obrigatório o seu registro; 

II – Identidade de Gênero: a dimensão da identidade de uma pessoa no que diz respeito à forma 

como se relaciona com as representações de masculinidade e feminilidade e como isso se traduz 

em sua prática social, sem guardar relação necessária com o sexo atribuído no nascimento. 

Art. 2º Fica assegurado o uso do nome social à pessoa travesti e transexual usuária dos serviços 

da Defensoria Pública do Estado do Piauí, devendo os Defensores Públicos, os servidores, os 

estagiários e os demais colaboradores, durante o atendimento bem como nos documentos e 

registros, físicos ou virtuais, adotar o nome social por ela requerido. 

§1º O requerimento ou a dispensa do uso do nome social nos atos desta Defensoria Pública 

poderá ser feito expressamente, desde que se apresente também o registro civil ou outro 

documento oficial de identificação para que seja feito seu respectivo cadastro.  

§ 2º Nos casos de adolescentes, o nome social pode ser declarado independente de autorização 

dos pais ou responsáveis legais.  

§ 3º É vedado o uso de expressões pejorativas e ações ou omissões discriminatórias de qualquer 

espécie no tratamento à pessoa travesti ou transexual de acordo com o seu requerimento.  

§ 4° Os agentes públicos deverão respeitar a identidade de gênero e tratar a pessoa travesti ou 

transexual de acordo com o seu nome social, sempre este tiver sido solicitado ou estiver 

disponível nos registros ou documentos. 

Art. 3º Os registros dos sistemas de informação, de cadastros, de programas, de serviços, de 

fichas, de formulários, de prontuários e congêneres deverão conter o campo “nome social” em 

destaque, acompanhado do nome civil, que será utilizado para fins de interesse da administração 

pública ou para salvaguardar direito de terceiros. 

Parágrafo único. É obrigatório o registro do nome social mesmo enquanto os sistemas e 

formulários de cadastro não disponibilizem espaço especificamente destinado a esse fim, 

hipótese em que o nome social do assistido deve ser preenchido em destaque no cabeçalho da 

narrativa ou em outro espaço que possibilite a sua imediata identificação, não sendo permitidas 

escusas de quaisquer espécie. 

Art. 4º Será utilizado, em processos administrativos, o nome social em primeira posição  

seguido da menção do nome registral precedido de “registrado civilmente como” ou “registrada 

civilmente como”. 

§ 1º Nos sistemas eletrônicos de processos judiciais ou administrativos dos órgãos externos, 

quando o preenchimento dos dados for de atribuição da Defensoria Pública do Estado do Piauí, 



 

 

não havendo espaço específico para registro de nome social, o nome constante no registro civil 

poderá ser utilizado, desde que não se verifique prejuízos à pretensão do assistido ou à 

administração pública. 

§ 2º A circunstância referida no parágrafo anterior não afasta a obrigatoriedade da menção 

expressa e em evidência do nome social em todas as manifestações da Defensoria Pública do 

Estado do Piauí, nos termos desta resolução. 

Art. 5º É garantido o uso de banheiros, vestiários e demais espaços segregados por gênero, 

quando houver, de acordo com a identidade de gênero de cada sujeito. 

Art. 6º A solicitação de uso do nome social por Defensor Público, servidor, estagiário e demais 

colaboradores, poderá ser requerida a qualquer tempo à Diretoria Administrativa. 

Art. 7º Sem prejuízo de outras circunstâncias em que se mostre necessário, o nome social será 

utilizado nas situações abaixo descritas: 

I – no cadastro de dados do usuário e nos demais documentos; 

II- no tratamento oral; 

III – nas comunicações internas; 

IV – no cadastro de endereço de correio eletrônico; 

V – na identificação funcional de uso interno; 

VI – nas listas de números de telefones e ramais; e, 

VII – nos sistemas de informática. 

Parágrafo único. É garantido, no caso do inciso IV, bem como nos demais instrumentos 

internos de identificação, o uso exclusivo do nome social, mantendo registro administrativo que 

faça a vinculação entre o nome social e a identificação civil.  

Art. 8º Esta Resolução entra em vigor em 60 (sessenta) dias a contar da sua publicação. 

 

Sala das Reuniões do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Piauí, 

Teresina – PI, 90ª Sessão Ordinária, em 28 de julho de 2017. 

 

Francisca Hildeth Leal Evangelista Nunes 

Defensora Pública-Geral 

Presidente do Conselho Superior da Defensoria Pública 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESOLUÇÃO CSDPE Nº 085/2017, de 14 de agosto de 2017. 

Dispõe sobre a concessão das licenças 

maternidade e paternidade a 

defensores(as) e servidores(as) da 

Defensoria Pública do Piauí. 

 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 

PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais, 

 

CONSIDERANDO o disposto no art. 1º, inciso III, art. 3º, inciso IV, art. 5º, caput, art. 

226, caput, e seu § 8º, primeira parte, e art. 227, caput, todos da Constituição da 

República de 1988; 

CONSIDERANDO que a Lei nº 11.770/2008, com a nova redação dada pela Lei nº 

13.257/2016 teve alterados os seus artigos 1º, 3º, 4º e 5º, dispondo sobre políticas 

públicas para a primeira infância, ampliados os prazos de duração da licença 

maternidade, prevista no inciso XVIII, do art. 7º, da Constituição da República de 1988, 

e paternidade, estabelecida no § 1º, do art. 10, do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias, a primeira, de 120 (cento e vinte) para 180 (cento e oitenta) dias, e a 

segunda, de 5 (cinco) para 20 (vinte) dias; 

CONSIDERANDO a necessidade de se normatizar a licença maternidade e 

paternidade, respectivas prorrogações e as licenças devidas aos adotantes, no âmbito da 

Defensoria Pública do Estado do Piauí;  

CONSIDERANDO que o art. 2º, da referida Lei autoriza a administração pública 

direta, indireta e fundacional a instituir programa que garanta a prorrogação das licenças 

maternidade, paternidade e aos adotantes, para seus servidores e membros da carreira, e; 



 

 

CONSIDERANDO fundamentos básicos da isonomia material e o dever do poder 

público para com a criança, com absoluta prioridade, art. 4º e parágrafo único, “c”, da 

Lei nº 8.069/90. 

RESOLVE: 

Art. 1º Fica assegurado às defensoras públicas e às servidoras da Defensoria Pública do 

Estado do Piauí o direito à licença maternidade por 180 (cento e oitenta) dias, na forma 

do inciso XVIII, do art. 7º, da Constituição da República de 1988, nos termos da Lei nº 

11.770, de 9 de setembro de 2008. 

Art. 2º Fica assegurado aos defensores públicos e aos servidores da Defensoria Pública 

do Estado do Piauí o direito à prorrogação por 15 (quinze) dias do período de licença 

paternidade prevista no § 1º, do art. 10, do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias da Constituição da República de 1988, nos termos da Lei nº 11.770, de 09 

de setembro de 2008, com a nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.257/2016, de 

08 de março de 2016. 

Art. 3º As licenças e a prorrogação de que tratam os artigos antecedentes serão 

garantidas na mesma proporção e respectivamente às defensoras públicas e servidoras e 

aos defensores públicos e servidores que adotarem ou obtiverem guarda judicial para 

fins de adoção de criança. 

§ 1º Considera-se criança a pessoa de até 12 (doze) anos de idade incompletos, nos 

termos do art. 2º, caput, da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. 

Art. 4º Os defensores públicos e os servidores da Defensoria Pública do Estado do 

Piauí, que na data da publicação desta deliberação, estiverem em gozo da licença 

paternidade de que trata o artigo anterior, inclusive para fins de adoção, farão jus ao 

respectivo acréscimo, automática e imediatamente após a fruição dos 05 (cinco) dias da 

referida licença, não sendo admitida a hipótese de prorrogação posterior ao retorno às 

atividades. 

Parágrafo único. No caso de coincidir o período de prorrogação da licença com o da 

fruição de férias, estas serão gozadas após o término da prorrogação, se outra data não 

houver sido requerida. 

Art. 5º Durante as licenças e o período de prorrogação as defensoras públicas e os 

defensores púbicos ou as servidoras e os servidores da Defensoria Pública do Estado do 

Piauí, terão direito à sua remuneração integral, como se em efetivo exercício 

estivessem. 

Art.6º Em caso de falecimento da criança cessará imediatamente o direito à licença ou 

prorrogação. 

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário. 



 

 

Art. 8º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Sala das Reuniões do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do 

Piauí, Teresina – PI, 91ª Sessão Ordinária, em 14 de agosto de 2017. 

 

Francisca Hildeth Leal Evangelista Nunes 

Defensora Pública-Geral 

Presidente do Conselho Superior da Defensoria Pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESOLUÇÃO CSDPE Nº 088/2017, de 29 de setembro de 2017. 

Regulamenta a indenização de 

transporte devida aos membros da 

Defensoria Pública do Estado do 

Piauí. 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA, no uso de 

suas atribuições legais, com fundamento no artigo 17, inciso XII, da Lei Complementar 

Estadual nº 59, de 30 de novembro de 2006:  

CONSIDERANDO o disposto no art. 54 da Lei Complementar Estadual nº 

13, de 03 de janeiro de 1994, que institui a indenização de Transporte para os 

Servidores Públicos do Estado do Piauí. 

CONSIDERANDO o disposto no art. 110 da Lei Complementar Estadual 

nº 59, de 30 de novembro de 2005, que determina expressamente a aplicação subsidiária 

aos Defensores Públicos do disposto no Estatuto dos Servidores Públicos Civis do 

Estado do Piauí; 

CONSIDERANDO a natureza da atividade defensorial, que exige o 

deslocamento constante e diário dos Defensores Públicos aos locais de atuação dos seus 



 

 

órgãos de execução, e ainda os deslocamentos para atuar nos órgãos de acumulação e 

substituição; 

CONSIDERANDO a impossibilidade financeira e orçamentária da 

Defensoria Pública em disponibilizar veículos para o deslocamento dos Defensores 

Públicos entre os diversos órgãos defensoriais; 

CONSIDERANDO que o parágrafo único do art. 45 da Lei Complementar 

Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, estabelece que os valores da indenização de 

transporte, assim como as condições para a sua concessão, serão estabelecidos por ato 

do respectivo Poder; 

CONSIDERANDO a autonomia administrativa e financeira da Defensoria 

Pública, conforme previsão do art. 134 da Constituição Federal/88;  

CONSIDERANDO a existência de prévia dotação orçamentária suficiente 

para atender às projeções de despesas com o pagamento das indenizações de transporte, 

bem como autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº 

6.936/2016), como exige o § 1º do art. 169 da Constituição Federal e o § 1º  do art. 182 

da Constituição do Estado do Piauí; 

RESOLVE: 

Art. 1º A indenização de transporte é devida aos Defensores Públicos do Estado do 

Piauí conforme previsão no art. 54 da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de 

janeiro de 1994 c.c art. 110 da Lei Complementar Estadual nº 59, de 30 de novembro de 

2005, e fixada em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), valor único que será pago 

independente de substituição e/ou acumulação. 

§ 1º O valor fixado no caput será pago mensalmente para custear as despesas com a 

utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por 

força das atribuições próprias do cargo. 

§ 1º O valor fixado no caput será pago mensalmente para custear as despesas com a 

utilização de meio próprio de locomoção para a execução das atividades que são 

inerentes ao exercício do cargo. (Alterado pela Res. nº 109/2018 – CSDPE, publicada 

no DOE nº 231, pág. 32, de 12/12/2018) 

 

 

§ 2º Para efeito de concessão da indenização de transporte, considerar-se-á meio próprio 

de locomoção o veículo automotor particular utilizado à conta e risco do Defensor 

Público, não fornecido pela Administração. 

§ 3º Fica ressalvada a cessão de transporte pela Instituição aos Defensores Públicos 

lotados na Defensoria Pública Itinerante para deslocamento intermunicipal e, ainda, nos 

casos de designação extraordinária deliberados pela Defensoria Pública Geral, sem 

prejuízo do pagamento de indenização de transporte prevista no caput. 



 

 

§4º Havendo disponibilidade de meio de transporte oficial nas Defensorias Públicas 

com sede em Comarcas que têm presídios e, desde que autorizado pelo Defensor 

Público Geral, poderá ser utilizado veículo oficial no transporte do Defensor Público 

para atendimento nos estabelecimentos prisionais, sem prejuízo do pagamento de 

indenização de transporte prevista no caput. (Acrescido pela Res. nº 094/2018 – 

CSDPE, publicada no DOE nº 49, pág. 26, de 14/03/2018) 

 

Art. 2º A indenização de transporte não será considerada para fins de incidência de 

imposto de renda ou de contribuição para o regime próprio de previdência do Estado. 

 Art. 3º É vedada a incorporação da indenização de transporte ao subsídio, provento ou 

pensão. 

Art. 4º Não será devida indenização de transporte: 

I – ao Defensor Público inativo ou cedido; 

II – durante os afastamentos, licenças, férias ou qualquer período em que não haja 

efetiva prestação de serviço; 

Parágrafo Único. Fica vedado o desconto no pagamento da indenização de transporte 

quando o Defensor Público estiver em gozo de folga compensatória em razão da 

atuação defensorial prevista na Resolução 108/2018, quando houver a efetiva prestação 

de serviço e na proporção de 1/1. (Acrecido pela Res. nº 109/2018 – CSDPE, publicada 

no DOE nº 231, pág. 32, de 12/12/2018) 

Art. 4º-A. Não farão jus à indenização de transporte os Defensores Públicos que 

dispuserem, em tempo integral, de veículo oficial para os deslocamentos exigidos no 

desempenho de suas funções. . (Acrecido pela Res. nº 109/2018 – CSDPE, publicada no 

DOE nº 231, pág. 32, de 12/12/2018) 

 

Art. 5º  As despesas resultantes desta Resolução correrão por conta das dotações 

orçamentárias consignadas à Defensoria Pública do Piauí, condicionado o pagamento à 

prévia disponibilidade financeira. 

Art. 6º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 Sala de Reuniões do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado 

do Piauí, em 29 de setembro de 2017. 

 

Francisca Hildeth Leal Evangelista Nunes 

Presidente do Conselho Superior da Defensoria Pública 

 

 



 

 

 

 

RESOLUÇÃO CSDPE Nº 090/2018, de 12 de janeiro de 2018. 

 

Dispõe sobre a unificação da Coordenação de 

Atendimento ao Preso Provisório, e a 

Coordenação da Execução Penal, com a criação 

da Coordenação do Sistema Prisional, suas 

atribuições, responsabilidades, e dá outras 

providências. Altera o art. 5º, caput e inciso III da 

resolução CSDPE nº 22/2011. Revoga as 

resoluções CSDPE nº 16/2013, CSDPE nº 

17/2013, e o inciso IV, do art. 5º, da resolução 

CSDPE nº 22/2011. 

CONSIDERANDO que a Lei de Execução Penal incumbiu a Defensoria 

Pública de “visitar os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado 

funcionamento, e requerer, quando for o caso, a apuração de responsabilidade” (artigo 

81-B, inciso V); 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar Federal nº 80/94 reconheceu 

a Defensoria Pública como instituição permanente, essencial à função jurisdicional do 

Estado, a quem incumbe a promoção dos direitos humanos e a atuação nos 

estabelecimentos policiais e penitenciários, visando a assegurar às pessoas, sob 

quaisquer circunstâncias, o exercício pleno de seus direitos e garantias fundamentais; 

CONSIDERANDO a grande quantidade de presos na cidade de Teresina e 

região metropolitana, com consequente superlotação de estabelecimentos prisionais; 

CONSIDERANDO a primazia do princípio da eficiência no âmbito da 

Administração Pública e o aperfeiçoamento do sistema de acompanhamento dos presos 

provisórios e condenados como atividade fim definida no atual planejamento estratégico 

da Defensoria Pública; 

 

RESOLVE: 

Art. 1º A política institucional de que trata a presente Resolução compreende a 

assistência jurídica aos presos provisórios e sentenciados recolhidos nos 

estabelecimentos prisionais da capital e região metropolitana, com a verificação do 

cumprimento da Lei de Execução Penal, das condições de privação de liberdade, tendo 

em vista a garantia dos direitos humanos, de acesso à justiça, à ampla defesa e à 

integridade física e moral. 

Art. 2º O artigo 5º da Resolução CSDPE nº 022/2011 passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

“Art. 5º A Diretoria Criminal é composta por três Coordenações de acordo 

com os seguintes cargos e atribuições: 

(...) 



 

 

III – A Coordenação do Sistema Prisional é composta da seguinte forma: 

i) 1ª Defensoria Pública do Sistema Prisional, que realiza atendimentos aos 

presos recolhidos em estabelecimentos prisionais da capital e região 

metropolitana, prestando-lhes assistência judicial e extrajudicial, 

fazendo audiência de custódia e acompanhando inquéritos policiais 

junto à Central de Inquéritos de Teresina; 

 

j) 2ª Defensoria Pública do Sistema Prisional, que realiza atendimentos aos 

presos recolhidos em estabelecimentos prisionais da capital e região 

metropolitana, prestando-lhes assistência judicial e extrajudicial, 

fazendo audiências e acompanhando processos junto à 2ª Vara Criminal 

de Teresina; 

 

k) 3ª Defensoria Pública do Sistema Prisional, que realiza atendimentos aos 

presos recolhidos em estabelecimentos prisionais da capital e região 

metropolitana, prestando-lhes assistência judicial e extrajudicial, 

fazendo audiência de custódia e acompanhando inquéritos policiais 

junto à Central de Inquéritos de Teresina; 

 

l) 4ª Defensoria Pública do Sistema Prisional, que realiza atendimentos aos 

presos recolhidos em estabelecimentos prisionais da capital e região 

metropolitana, prestando-lhes assistência judicial e extrajudicial, 

fazendo audiências e acompanhando processos junto à 2ª Vara Criminal 

de Teresina; 

 

m) 5ª Defensoria Pública do Sistema Prisional, que realiza atendimentos aos 

presos recolhidos em estabelecimentos prisionais da capital e região 

metropolitana, prestando-lhes assistência judicial e extrajudicial, 

fazendo audiência de custódia e acompanhando inquéritos policiais 

junto à Central de Inquéritos de Teresina; 

 

n) 6ª Defensoria Pública do Sistema Prisional, que realiza atendimentos aos 

presos recolhidos em estabelecimentos prisionais da capital e região 

metropolitana, prestando-lhes assistência judicial e extrajudicial, 

fazendo audiências e acompanhando processos junto à 2ª Vara Criminal 

de Teresina; 

o) 7ª Defensoria Pública do Sistema Prisional, que realiza atendimentos aos 

presos recolhidos em estabelecimentos prisionais da capital e região 

metropolitana, prestando-lhes assistência judicial e extrajudicial, 

fazendo audiência de custódia e acompanhando inquéritos policiais 

junto à Central de Inquéritos de Teresina; 

 

p) 8ª Defensoria Pública do Sistema Prisional, que realiza atendimentos aos 

presos recolhidos em estabelecimentos prisionais da capital e região 

metropolitana, prestando-lhes assistência judicial e extrajudicial, 

fazendo audiências e acompanhando processos junto à 2ª Vara Criminal 

de Teresina; 

 

Art. 3º As atuais Defensorias Públicas de Execução Penal e de Atendimento do Preso 

Provisório passam a ser designadas da seguinte forma: 



 

 

 

a) A 1ª Defensoria Pública de Atendimento ao Preso Provisório passa a 

se designar 1ª Defensoria Pública do Sistema Prisional; 

b) A 1ª Defensoria Pública de Execução Penal passa a se designar 2ª 

Defensoria Pública do Sistema Prisional; 

c) A 2ª Defensoria Pública de Atendimento ao Preso Provisório passa a 

se designar 3ª Defensoria Pública do Sistema Prisional; 

d) A 2ª Defensoria Pública de Execução Penal passa a se designar 4ª 

Defensoria Pública do Sistema Prisional; 

e) A 3ª Defensoria Pública de Atendimento ao Preso Provisório passa a 

se designar 5ª Defensoria Pública do Sistema Prisional; 

f) A 3ª Defensoria Pública de Execução Penal passa a se designar 6ª 

Defensoria Pública do Sistema Prisional. 

g) A 4ª Defensoria Pública de Atendimento ao Preso Provisório passa a 

se designar 7ª Defensoria Pública do Sistema Prisional; 

h) A 4ª Defensoria Pública de Execução Penal passa a se designar 8ª 

Defensoria Pública do Sistema Prisional. 

Art. 4º Compete às Defensorias Públicas do Sistema Prisional, conforme sua atribuição 

disciplinada nessa resolução: 

I – receber e analisar as comunicações de prisões em flagrante na cidade de 

Teresina, feitas à Defensoria Pública fora do plantão Defensorial;  

 

II – propor as medidas extrajudiciais e judiciais necessárias para a garantia 

dos direitos dos presos, durante a tramitação do inquérito e no decorrer da execução da 

pena ou da medida de segurança, agindo de maneira isolada ou conjuntamente com 

outros órgãos de atuação da Defensoria Pública, excetuadas as demandas individuais de 

natureza cível; 

 

III – atuar nos estabelecimentos prisionais de Teresina e Região 

Metropolitana, além da central de flagrante e delegacias de Teresina, com realização de 

visitas regulares, visando assegurar aos recolhidos, sob quaisquer circunstâncias, o 

exercício dos direitos e garantias individuais, constitucionalmente previstos; 

 

IV – defender os presos nos procedimentos administrativos instaurados 

pelos diretores dos estabelecimentos prisionais da capital e região metropolitana para 

apuração de falta disciplinar; 

 

V – atuar na preservação dos direitos dos presos vítimas de tortura, de forma 

isolada ou em conjunto com outros núcleos da Defensoria Pública, podendo requisitar 

exame de corpo de delito, perícias e demais providências que se fizerem necessárias 

para apuração de responsabilidade; 

 

VI – representar e atuar junto ao Sistema Interamericano de Direitos 

Humanos, propondo as medidas cabíveis, em relação a casos de violação de direitos dos 

presos e dos submetidos à medida de segurança; 

 



 

 

VII – participar, quando tiver assento, dos conselhos federais, estaduais e 

municipais afetos às funções institucionais da Coordenação do Sistema Prisional; 

 

VIII – convocar audiências públicas para discutir matérias relacionadas às 

funções institucionais da Coordenação do Sistema Prisional; 

 

IX – fazer-se presente em caso de conflagração pública, a fim de mediar o 

conflito e restabelecer a normalidade do estabelecimento prisional; 

 

X – prestar atendimento aos presos, aos submetidos a medida de segurança, 

e aos familiares; 

 

Art. 5º A realização das visitas aos estabelecimentos prisionais devem ser regulares e 

frequentes, conforme escala definida pelo Coordenador, com ou sem aviso prévio aos 

responsáveis pelo estabelecimento prisional, devendo o Defensor Público registrar a sua 

presença em livro próprio, aberto no primeiro dia útil de cada ano pela Diretoria 

Criminal e rubricadas todas as páginas pela Corregedoria Geral da Defensoria Pública 

do Estado. 

 

Art. 6º A análise de todos os aspectos da detenção, compreende, dentre outros direitos 

dos presos, limpeza, higiene, alimentação, trabalho, educação, saúde, documentação, 

capacidade do estabelecimento, existência de local apropriado para atendimento 

jurídico, médico, odontológico, psicológico, social e religioso, para exercício de 

atividades profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas, para a visita do cônjuge, 

da companheira, de parentes e amigos em dias determinados e, nos casos de 

estabelecimentos destinados a mulheres, dos concernentes à gestação, amamentação e à 

saúde da mulher. 

 

Art. 7º Realizado o atendimento de preso de uma das Varas Criminais da Comarca de 

Teresina ou de outra Comarca, deverá ser encaminhado memorando circunstanciado, 

preferencialmente por via eletrônica, ao Defensor Público natural para que este tome 

conhecimento do caso e adote as providências cabíveis, devendo respondê-lo no prazo 

de 10 dias, também preferencialmente por via eletrônica. 

 

Art. 8º São atribuições do Coordenador da Coordenação do Sistema Prisional: 

I – solicitar junto à Diretoria Criminal estrutura necessária ao 

funcionamento da Coordenação; 

II – proceder à coordenação administrativa dos trabalhos desenvolvidos, 

distribuindo-os equitativamente entre todos os Defensores Públicos da Coordenação, 

inclusive, estabelecendo rodízio semestral entre os Defensores Públicos nos 

estabelecimentos prisionais e central flagrante, sendo observado, sempre que possível, a 

necessidade de atuação de cada Defensor em todos os estabelecimentos. 

 III – Elaborar escala mensal de atendimentos, depois de ouvidos os 

Defensores Públicos responsáveis, para se fazer presente nos estabelecimentos penais, e 



 

 

nos casos de conflagração pública, de modo a organizar e racionalizar o uso dos 

recursos e do transporte institucional; 

IV – representar a Coordenação em reuniões, atos e solenidades para as 

quais for convidado e digam respeito às suas atribuições; 

 

V – encaminhar mensalmente o relatório dos presos atendidos nos 

estabelecimentos prisionais da capital e região metropolitana à Diretoria Criminal, até o 

dia dez do mês subsequente; 

VI – elaborar formulário padrão de atendimento ao preso no 

estabelecimento prisional. 

 

Art. 9º Os casos omissos serão decididos pela Defensoria Pública Geral. 

 

Art. 10. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se 

expressamente a RESOLUÇÃO CSDPE Nº 016/2013 e a RESOLUÇÃO CSDPE Nº 

017/2013, e o inciso IV, do art. 5º da RESOLUÇÃO CSDPE Nº 22/2011. 

 

            

Sala das Reuniões do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do 

Piauí, Teresina – PI, 96ª Sessão Ordinária, em 12 de janeiro de 2018. 

 

 

 

 
Francisca Hildeth Leal Evangelista Nunes 

Defensora Pública-Geral 

Presidente do Conselho Superior da Defensoria Pública 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

RESOLUÇÃO CSDPE Nº 091/2018, de 26 de janeiro de 2018. 

 

Regulamenta a apresentação de relatórios de 

atividade no âmbito da Defensoria Pública 

Estadual e revoga as Resoluções nº 

028/2012, a 45/2015 e a 53/2015. 

 

 



 

 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 

PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais, especialmente a contida no artigo 17-X da Lei 

Complementar Estadual nº 59/2005, atentando para o princípio da eficiência no serviço público 

e visando a melhoria dos serviços no âmbito da Defensoria Pública Estadual; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Os órgãos da Administração Superior, exceto o Conselho Superior, todos os órgãos da 

Administração, todos os órgãos de atuação, todos os órgãos de execução e a Escola Superior da 

Defensoria Pública estão obrigados a apresentar relatórios das atividades desenvolvidas 

conforme abaixo: 

 

§ 1° O Defensor Público-Geral deverá apresentar relatório geral das atividades da Defensoria 

Pública do Estado referente ao ano anterior até o dia 30 de janeiro do ano subsequente. (art. 13, 

IV, LCE 59/2005). 

 

§ 2º O Subdefensor Público-Geral deverá apresentar relatório das atividades desenvolvidas em 

sua área de atuação ao Defensor-Público Geral até o dia 15 de janeiro do ano subsequente. 

 

§ 3º O Corregedor-Geral deverá apresentar relatório das atividades desenvolvidas no âmbito da 

Corregedoria-Geral, ao Defensor-Público Geral, relativas ao ano anterior até o dia 15 de janeiro 

do ano subsequente. (art. 20, VIII, LCE 59/2005). 

 

§ 4º O Ouvidor-Geral deverá apresentar relatórios semestrais das atividades desenvolvidas no 

âmbito da Ouvidoria-Geral ao Defensor-Público  Geral, inclusive para publicação, até os dias 31 

de dezembro e 30 de junho de cada ano. (art. 24-IX, LCE 59/2005). 

 

§ 5º Os Diretores das Defensorias Públicas Cíveis da Capital, das Defensorias Públicas 

Criminais da Capital, das Defensorias Regionais, de Núcleos Especializados, da Defensoria 

Itinerante e da Escola Superior da Defensoria Pública deverão apresentar até o ultimo dia útil de 

cada mês, ao Defensor Público Geral e ao Corregedor, relatório das atividades relativas ao mês 

anterior, desenvolvidas no âmbito de suas respectivas diretorias, consolidando relatórios 

mensais apresentados pelos Defensores Públicos.  

§ 6º Os Defensores Públicos deverão apresentar ao Diretor das suas respectivas áreas de 

atuação, até o dia 10 de cada mês, relatório das atividades desenvolvidas no mês anterior no 

âmbito de cada defensoria pública (art. 33, XX), conforme modelo do anexo I desta Resolução.  

§ 7º O Defensor Público Geral, o Corregedor e os Diretores deverão criar e manter e-mails 

institucionais próprios para o recebimento dos relatórios enviados, devendo, após o recebimento 

dos mesmos, ser enviado ao Defensor e-mail acusando recebimento.  

§ 8º Os Defensores Públicos de Categoria Especial remeterão seus relatórios ao Defensor-

Público Geral, que poderá delegar a atividade ao Coordenador da Categoria Especial. 

 

Art. 2° Caso o Defensor Público atue como órgão de execução e possua cargo administrativo, 

deverá fazer relatório individualizado das atividades desempenhadas como órgão de execução, 

remetendo-o ao órgão administrativo ao qual estiver vinculado sua Defensoria Pública, e  

relatório de atividades do cargo administrativo que exerce, remetendo-o ao órgão administrativo 

ao qual estiver vinculado seu cargo. 

 



 

 

Art. 3º Todos os órgãos da Defensoria Pública deverão manter arquivados, nos seus respectivos 

locais de trabalhos, para fins de correição ou inspeção, cópia dos relatórios de atividade 

remetidos e os documentos que subsidiaram as informações contidas no relatório. (art. 20-I, 26-

III, 28-III, 36-II e III, 38-II e III, LCE 59/2005). 

 

Art. 4º Os relatórios de atividades devem ser remetidos por via eletrônica, cabendo ao órgão 

que o receber providenciar seu arquivamento virtual. 

Art. 5º Todas as Defensorias Públicas, por meio dos Defensores Públicos do Estado do Piauí 

responsáveis, devem manter atualizado o registro de atendimento no respectivo Livro, 

disponibilizando-os para pronto manejo, em caso de vistorias e correições. 

 

§1º O Livro de Atendimento pode ser aberto e registrado de duas formas: 

 

I – em formato de “livro de ata”, com registro manuscrito das atividades, constando termo de 

abertura e encerramento e a Defensoria Pública a qual representa; 

II – em formato de documento produzido por editor de texto e arquivado em formato PDF 

mensalmente, com registro digitado, constando termo de abertura e encerramento e a Defensoria 

Pública a qual representa; 

 

Parágrafo único. No caso de optar pelo inciso II deste artigo, o Defensor Público deve imprimir 

o Livro mensalmente, arquivando-o em pasta arquivo, para fins do art. 2º desta Resolução. 

 

§2º O Livro de Atendimento deve ser registrado no seguinte formato: 

 

Nº- DATA NOME DO 

ASSISTIDO 

TIPO DE 

ATENDIMENTO 

LOCAL DO 

ATENDIMENTO 

01     

 

 

 

 

§3º O Atendimento, para fins desta Resolução, se divide em três espécies, a seguir: 

 

I – Primeiro atendimento, todo atendimento realizado antes da abertura de Histórico de 

Atendimento; 

II - Acompanhamento, todo atendimento posterior à abertura de Histórico de Atendimento; 

III – Informações, todo atendimento prestado por telefone ou e-mail, que não gere 

peticionamento. 

 

§4º Os Livros serão anuais, devendo ser abertos no primeiro dia útil do ano e encerrados no 

último dia útil do ano, arquivando-o na sede da Defensoria. 

 

§5º Cabe ao Defensor Público proceder à abertura dos Livros a partir da vigência desta 

Resolução; em caso de já existir, mas com registros diferentes da formatação exigida nesta 

Resolução, no mesmo prazo deve adequá-lo. 

 

Art. 6º Ficam revogadas as Resoluções CSDPE nº 028/2012, a 045/2015 e a 053/2015. 

 



 

 

Art. 7º Esta resolução contém 01 (um) anexo. 

 

Art. 8º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Sala das Reuniões do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Piauí, 

Teresina – PI, 97ª Sessão Ordinária, em 26 de janeiro de 2018. 

 

 

 

 

 

Francisca Hildeth Leal Evangelista Nunes 

Defensora Pública-Geral 

Presidente do Conselho Superior da Defensoria Pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anexo I – Resolução CSDPE nº 091/2018 – (Relatório Simplificado) 

DEFENSOR PÚBLICO: 
ÓRGÃO(S) DE EXECUÇÃO E ATRIBUIÇÃO: 
ATIVIDADES REFERENTES AO MÊS/ANO: 

ÁREA DE ATUAÇÃO DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE QUANTIDADE 

ATRIBUIÇÃO CÍVEL 

ATENDIMENTOS EM GERAL   

ATENDIMENTOS SOCIAIS/PSICOLÓGICOS    

SESSÕES DE CONCILIAÇÃO OU MEDIAÇÃO COM ACORDO   

SESSÕES DE CONCILIAÇÃO OU MEDIAÇÃO SEM ACORDO  

PETIÇÕES INICIAIS   

AÇÕES COLETIVAS   

RESPOSTA DO RÉU   

OUTRAS PETIÇÕES   

RECURSOS   

COTAS (não inclui ciente)   

AUDIÊNCIAS JUDICIAIS AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO   



 

 

AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO   

AUDIÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS (audiências públicas e outras)   

SUSTENTAÇÃO ORAL NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA OU TURMA RECURSAL   

ATRIBUIÇÃO CRIMINAL 

ATENDIMENTOS EM GERAL   

ATENDIMENTOS NAS PENITENCIÁRIAS/CENTROS DE INTERNAÇÃO DE 
ADOLESCENTES 

  

ATENDIMENTOS NAS DELEGACIAS   

FLAGRANTES RECEBIDOS   

PEDIDOS DE LIBERDADE   

HABEAS CORPUS   

PETIÇÕES INICIAIS CRIMINAIS (Queixa-crime, representação, medidas 
protetivas, etc.)  

OUTRAS PETIÇÕES   

RECURSOS   

COTAS (não inclui ciente)   

AUDIÊNCIAS JUDICIAIS 

AUDIÊNCIAS DE APRESENTAÇÃO, DE 
CUSTÓDIA, PRELIMINARES E OUTRAS 

  

AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO   

DEFESA EM SESSÕES DO JÚRI   

SUSTENTAÇÃO ORAL NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA OU TURMA RECURSAL   

ATRIBUIÇÃO 
ADMINISTRATIVA 

ATUAÇÃO EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS   

MEMORANDOS   

 OFÍCIOS   

 CARTAS E NOTIFICAÇÕES  

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ORGANIZADOS OU 
FOMENTADOS PELA DPE 

PALESTRANTE   

OUVINTE 
 

OUTRAS ATIVIDADES 
 

 

 

 

RESOLUÇÃO CSDPE/PI Nº 093/2018, de 09 de Fevereiro de 2018. 

 

Regulamenta e disciplina a concessão 

de autorização excepcional para 

residência de Defensores Públicos fora 

dos seus Órgãos de atuação. 

 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 

DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais, fixadas no artigo 102 da Lei 

Complementar federal nº 80/94 e pelo art. 17, XII, da Lei Complementar Estadual nº 59, 

de 30 de novembro de 2005, resolve; 

 



 

 

CONSIDERANDO os pedidos dos Defensores Públicos de concessão 

excepcional para residir fora dos seus Órgãos de atuação; 

 

CONSIDERANDO que dispõe o artigo 93, inciso VII, da Constituição 

Federal, que são deveres dos Defensores Públicos residirem na sede de seus Órgãos de 

atuação, salvo autorização, conforme disposto no artigo 134, parágrafo 4º, da 

Constituição Federal, acrescentado pela Emenda Constitucional 80 de 2014;  

  

CONSIDERANDO a necessidade de normatizar a matéria não regulamentada 

por ato específico. 

 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º A autorização excepcional para residir fora do Órgão de Atuação do 

Defensor Público será concedida, mediante requerimento do interessado ao Defensor 

Público Geral, desde que a distância entre a sede do Órgão de Atuação do Defensor 

Público interessado e a localidade de pretensão de residência seja de, no máximo, 100 

(cem) quilômetros. 

 

Parágrafo único. O pedido deverá ser acompanhado dos documentos 

comprobatórios. 

 

Art. 2º O Defensor Público Geral poderá autorizar por meio de decisão 

motivada, em caráter excepcional, a residência fora do Órgão de Atuação, ouvindo-se 

previamente a Corregedoria Geral da Defensoria Pública, que se manifestará no prazo 

de 10 (dez) dias. 

 

Art. 3º O membro da Defensoria Pública que obtiver autorização para residir 

fora do Órgão de Atuação deverá apresentar prova de efetiva residência, mediante 

apresentação de documento hábil, a ser remetido anualmente até o dia 30 de janeiro de 

cada ano. 

 

Art. 4º O requerimento para residir fora do Órgão de Atuação em distância 

superior ao previsto no artigo 1º desta Resolução deverá ser motivado e a autorização 

ficará a cargo do Defensor Público Geral, que decidirá conforme conveniência e 

interesse da Instituição. 

 

Art. 5º A autorização de que trata esta Resolução não importará no pagamento 

de ajuda de custo ou quaisquer parcelas remuneratórias alusivas à indenização de 

deslocamento. 

 

Art. 6º Sendo concedida a autorização, o Defensor Público deverá permanecer 

na sede da Comarca de sua titularidade ou do local onde exerce as suas atribuições, 



 

 

durante o horário de expediente e, se necessário retornar ao Órgão de Atuação qualquer 

horário, caso o exercício de suas atribuições exija.  

 

Art. 7º O Defensor Público autorizado a residir fora do Órgão de Atuação 

deverá, no prazo de 30 (trinta) dias, após a publicação, informar à Corregedoria e ao 

Setor de Gestão de Pessoas da DPE, o seu endereço atualizado.  

 

Parágrafo único – O descumprimento do disposto no caput, bem como a 

ausência de comunicação de mudanças posteriores, implica na revogação automática da 

autorização. 

 

Art. 8º A autorização referida no art. 4º é de caráter precário, podendo ser 

revogada a qualquer momento por ato do Conselho Superior da Defensoria Pública, 

quando se tornar prejudicial à adequada representação da Defensoria Pública, respeitado 

o contraditório. 

 

Art. 9º Os membros da Defensoria Pública que se encontrem residindo fora do 

seu Órgão de atuação terão prazo de 30 (trinta) dias a partir da publicação desta 

Resolução, para requerer a devida autorização na forma do artigo 1º, sob pena de 

revogação de autorização anteriormente concedida, sem prejuízo da penalidade cabível. 

 

Art. 10. Com a finalidade de garantir publicidade aos atos administrativos, a 

Corregedoria da Defensoria Pública deverá publicar anualmente, até 31 de janeiro de 

cada ano, a relação nominal de Defensores autorizados a residirem fora do Órgão de 

Atuação, com a indicação da sede de designação ou titularidade e da residência 

estabelecida, ficando responsável pela fiscalização da atualização dos Assentamentos 

funcionais do Defensor Público. 

 

Art. 11. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação. 

  

 

Sala de Reuniões do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do 

Piauí, Teresina-PI, 98ª Sessão Ordinária, em 09 de Fevereiro de 2018. 

 

 

 

         Francisca Hildeth Leal Evangelista Nunes 

Presidente do Conselho Superior da Defensoria Pública 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESOLUÇÃO CSDPE/PI Nº 96/2018, de 06 de abril de 2018. 

 

Institui a Comissão de Gestão de Documentos da 

Defensoria Pública do Estado do Piauí, fixa suas 

atribuições e dá outras providências. 

 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 

PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais,  

CONSIDERANDO que é dever do Poder Público promover a gestão dos documentos 

de arquivo, bem como assegurar o acesso às informações neles contidas, de acordo com 



 

 

o § 2º do artigo 216 da Constituição Federal e, em conformidade com  a Lei Federal de 

nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que regula o acesso à informação ; 

 CONSIDERANDO a importância de identificar e elaborar a tabela de documentos, 

dados e informações sigilosas e pessoais, condição preponderante para assegurar o 

acesso à informação, em conformidade com  a Lei Federal de nº 12.527, de 18 de 

novembro de 2011, que regula o acesso à informação e define procedimentos a serem 

observados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual e pelas 

entidades sem fins lucrativos que recebam recursos públicos estaduais para a realização 

de atividades de interesse público; 

  

RESOLVE: 

 Art. 1º Instituir a Comissão de Gestão de Documentos da Defensoria Pública do Estado 

do Piauí, com a finalidade de coordenar as atividades necessárias à elaboração e 

implementação da Política de Gestão Documental desta Defensoria. 

Art. 2º A Política de Gestão Documental da Defensoria Pública do Estado do Piauí 

deverá ser composta pelos seguintes instrumentos, a serem coletados e organizados pela 

Comissão de Gestão de Documentos: 

 I - Manual de Gestão de Documentos, apto a consolidar as normas técnicas e os 

procedimentos de protocolo, arquivo, conservação e demais ações relacionadas aos 

documentos, assim como as orientações sobre a sua utilização e graus de sigilo;  

II - Plano de Classificação de Documentos e Informações, a ser utilizado para classificar 

todo e qualquer documento produzido ou recebido no exercício das funções e atividades 

da instituição;  

III - Tabela Básica de Temporalidade e Destinação de Documentos, a ser utilizada na 

definição de prazos de guarda e destinação de documentos relacionados às atividades da 

instituição;  

IV – Projeto de estrutura física destinada à guarda de documentos. 

 Art. 3º A Política de Gestão Documental da Defensoria Pública do Estado do Piauí 

deverá perseguir as seguintes finalidades:  

I - Estabelecer orientações para assegurar a proteção e preservação dos documentos 

produzidos e recebidos no desempenho das funções da instituição, por meio da melhoria 

da gestão dos arquivos correntes, intermediários e da conservação dos arquivos 

permanentes;  



 

 

II - Definir as normas e os procedimentos técnicos referentes à produção, classificação, 

tramitação, uso, avaliação e arquivamento de documentos em fase corrente e 

intermediária, visando à sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente;  

III - Instituir mecanismos para a racionalização da produção documental e a eficiência 

na recuperação de informações e da pesquisa;  

IV - Proporcionar a redução da massa documental acumulada e a diminuição dos custos 

de armazenamento.  

Art. 4º A Comissão de Gestão de Documentos será composta por quatro membros, a 

serem indicados pela Defensoria Pública Geral e presidida, obrigatoriamente pelo 

Diretor Administrativo da Defensoria Pública. 

Art. 5º A equipe deverá submeter o projeto de Política de Gestão Documental à Chefia 

Institucional no prazo de seis meses, contados da publicação desta Resolução.  

Art. 6º A participação da Comissão será considerada serviço público relevante, não 

ensejando, por si só, qualquer remuneração. 

Art.7º Aprovado o projeto de Política de Gestão Documental pela Chefia Institucional, 

a sua implementação ficará a cargo da Diretoria Administrativa, a quem competirá: 

 I – Efetuar a análise, avaliação, seleção, guarda de documentos, contribuindo assim, 

para a racionalização do Arquivo Permanente; 

II - Garantir as condições de conservação e preservação dos documentos transferidos 

dos diversos setores da Defensoria; 

III – Proporcionar aos diversos setores a informação requerida e constante dos arquivos, 

conforme sua disponibilidade; 

IV – Proporcionar aos diversos setores da Defensoria Pública economia considerável de 

espaço físico; 

V – Controlar os empréstimos e devoluções dos documentos solicitados; 

VI – Eliminar os documentos, conforme a Tabela de Temporalidade e Destinação de 

Documentos e legislação pertinente, mediante comunicação ao órgão produtor; 

VII – Transferir ao arquivo permanente os documentos com valor probatório, 

informativo ou cultural, devidamente inventariados; 

VIII – Planejar e coordenar e organização do acervo documental custodiado, visando a 

sua disposição aos usuários; 



 

 

IX – Oferecer condições de acesso público ao acervo custodiado pelo Arquivo 

central/Permanente. 

Art.8º Fica criada, no âmbito da Diretoria Administrativa, vinculada à Coordenação de 

Abastecimento e Patrimônio, a Unidade de Gestão de Documentos da Defensoria 

Pública, sendo-lhe afeta, dentre outras, as seguintes atribuições: 

I – planejar, coordenar e supervisionar as atividades relativas à gestão de documentos 

produzidos e/ou recebidos pela Unidade de Gestão de Documentos; 

II – estabelecer normas e supervisionar a sua aplicação no tocante ao tratamento técnico 

(produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento dos documentos em fase corrente 

e intermediária), visando sua eliminação e recolhimento para guarda permanente; 

III – estabelecer normas e supervisionar a sua aplicação no tocante ao tratamento 

técnico dos documentos (identificação, registro, arranjo, descrição, indexação, 

acondicionamento e armazenagem), à consulta, ao acesso e à reprodução de documentos 

permanentes sob a guarda da instituição ou sob a custódia da Unidade de gestão de 

Documentos; 

IV – elaborar o inventário topográfico do acervo documental do arquivo para fins de 

controle físico e manter atualizados os instrumentos de descrição e de referência 

existentes; 

V – planejar, coordenar e implementar programa de preservação de documentos 

permanentes sob a guarda da Unidade de Gestão de Documentos, no que tange às 

atividades de conservação preventiva, restauração, encadernação e reprodução 

convencional e digital para fins de acesso. 

Art. 9º 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, 101ª Sessão Ordinária, em 06 de abril de 2018. 

 

 

                Francisca Hildeth Leal Evangelista Nunes 

                               Defensora Pública Geral 

     Presidente do Conselho Superior da Defensoria Pública 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESOLUÇÃO CSDPE/PI Nº 098/2018, de 13 de abril de 2018. 

 

Dispõe sobre a lista dos agraciados a 

receberem a Medalha de Honra ao 

Mérito da Defensoria Pública, pelo 

Conselho Superior da Defensoria 

Pública, no ano de 2018. 

 

 O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 

PIAUÍ, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo art.17, inciso XII,  da 

Lei Complementar nº 59, de 30 de novembro de 2005; 

 



 

 

CONSIDERANDO o que dispõe a Resolução CSDPE nº 061/2016 da Defensoria 

Publica do Estado do Piauí; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Fica concedida a Medalha de Honra ao Mérito da Defensoria Pública do Estado 

do Piauí no ano de 2018 aos seguintes homenageados, por categoria: 

 

§ 1º Categoria contribuição profissional: 

I – Arilson Pereira Malaquias, Defensor Público do Estado do Piauí;  

II – Francisca Hildeth Leal Evangelista Nunes, Defensora Pública Geral do 

Estado do Piauí;  

III – Paula Batista da Silva, Defensora Pública do Estado do Piauí; 

IV – Roberto Veras Fontinele, Colaborador da Defensoria Pública do Estado do 

Piauí. 

 

§ 2º Categoria contribuição honorífica: 

I – Carlos Augusto Gomes de Souza, Coronel da Polícia Militar do Estado do 

Piauí; 

II – José Vidal de Freitas Filho, Juiz de Direito do Estado do Piauí; 

III – Luís André de Arruda Mont’alverne, Vereador de Teresina/PI; 

IV – Marden Luís Brito Cavalcante e Menezes, Deputado Estadual do Estado 

do Piauí. 

 

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 Sala de Sessões do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do 

Piauí, 66ª Sessão Extraordinária, em 13 de abril de 2018. 

 

                Francisca Hildeth Leal Evangelista Nunes 

                               Defensora Pública Geral 

     Presidente do Conselho Superior da Defensoria Pública 

 

 

 

 

 

 

 

RESOLUÇÃO CSDPE/PI Nº 099/2018, de 27 de abril de 2018. 

 

Regulamenta o pagamento das gratificações de 

substituição e acumulação no âmbito da Defensoria 



 

 

Pública do Estado do Piauí em períodos 

descontínuos dentro do exercício financeiro anual 

                    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 princípio da valorização do trabalho, previsto na 

Constituição Federal, art. 1º, IV, caput do art. 6º, art .7º, com especial atenção ao inciso 

XVI, e art. 39, § 3º; 

                   CONSIDERANDO a redação do art. 73-B, § 2º, da Lei Complementar do 

Estado do Piauí nº 59/2005, acrescido pela Lei Complementar do Estado do Piauí nº 

220/2017 (publicada no DOE/PI de 12/04/2017). 

                    RESOLVE: 

                    Art. 1ª É vedada a concessão das gratificações de substituição e 

acumulação no âmbito da Defensoria Pública do Estado do Piauí nos casos de efetivo 

exercício por período inferior a 10 (dez) dias. 

                   Art. 2º Quando ocorrerem designações para atuação em regime de 

substituição e acumulação por interstício contínuo inferior ao previsto no artigo 1º, é 

garantida a adição de diversos períodos a fim de completar o prazo mínimo de 10 (dez) 

dias para a concessão das gratificações, atendidas as seguintes condições: 

                   I – requerimento administrativo do(a) interessado(a), instruído com os 

respectivos atos de designação; 

                   II – não serão computadas as designações efetivamente exercidas fora do 

exercício financeiro. 

                    Art. 3º Para os fins desta Resolução não serão computadas as designações 

anteriores à sua vigência. 

                 Art. 4º 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, 103ª Sessão Ordinária, em 27 de abril de 2018. 

 

 

                Francisca Hildeth Leal Evangelista Nunes 

                               Defensora Pública Geral 

     Presidente do Conselho Superior da Defensoria Pública 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESOLUÇÃO CSDPE/PI Nº 104/2018, de 10 de agosto de 2018. 

 

Regulamenta, no âmbito da Defensoria 

Pública do Estado do Piauí, o atendimento 

a demandas de peticionamento em 

processos judiciais e administrativos entre 

comarcas do Judiciário do Estado do Piauí 

e interestaduais (“peticionamento 

integrado”). 

 

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 a função institucional atribuída à Defensoria Pública 

de defesa das pessoas em situação de vulnerabilidade social (Constituição Federal, art. 

5º, LXXIV, e art. 134, caput; Lei Complementar 80/1994, art. 4º, I e X; Lei 

Complementar do Estado do Piauí 59/2005, art. 33, I, IV e XVI); 

 CONSIDERANDO a garantia do(a) defensor(a) natural e sua 

independência funcional (Lei Complementar 80/1994, art. 4º-A, IV; Lei Complementar 

do Estado do Piauí 59/2005, art. 32; Resoluções CSDPE/PI 14/2011, art. 3º, e 22/2011, 

art. 1º); 

 CONSIDERANDO a assinatura do “Termo de Cooperação Técnica” 

pela Defensoria Pública do Estado do Piauí tendo por objeto a “criação e instituição de 

procedimentos a serem adotados visando a atuação integrada e o intercâmbio de 

informações, garantindo a assistência integral aos necessitados”, firmado no âmbito do 

Colégio Nacional dos Defensores Públicos Gerais (CONDEGE) em Salvador/BA na 

data de 25/05/2018; 

  

 RESOLVE: 

 

 Art. 1º A presente Resolução estabelece, no âmbito da Defensoria 

Pública do Estado do Piauí, o modo de atendimento a demandas de peticionamento em 

processos judiciais e administrativos entre comarcas do Judiciário do Estado do Piauí e 

interestaduais (“peticionamento integrado”), bem como os casos em que será negado o 

atendimento. 

 Art. 2º Cabe à Defensoria Pública-Geral, ou outro órgão, mediante 

delegação exercida na forma da LCE 59/2005, art. 13, XII, funcionar como órgão 

centralizador do recebimento e encaminhamento ao destino das demandas de 

peticionamento integrado através de e-mail institucional criado especificamente para tal 

fim. 

 Art. 3º É vedado ao órgão de execução da Defensoria Pública do Estado 

do Piauí que recebe assistido(a) recusar atendimento à demanda deduzida sob o 

fundamento de não deter atribuição para postular no foro judicial ou administrativo 

competente. 

 Art. 4º O atendimento a demandas entre comarcas e interestaduais dar-

se-á conforme o seguinte regramento: 

 I – cabe ao órgão de execução da Defensoria Pública que recebe o(a) 

assistido(a), independentemente do domicílio deste(a): 



 

 

a) realizar o atendimento, colher o histórico, declaração de 

hipossuficiência, documentos, rol testemunhas e tudo que julgar 

pertinente à dedução da demanda; 

b) tratando-se de petição inicial ou resposta inicial do(a) assistido(a) ao 

processo já em curso, o(a) defensor(a) ficará responsável pela 

elaboração da peça processual respectiva, a ser devidamente instruída e 

assinada, encaminhando-a também em arquivo editável, independente de 

tratar-se de processo físico ou virtual; 

 II – cabe ao órgão de execução da Defensoria Pública com atribuição 

para atuar junto ao órgão judicial ou administrativo competente: 

a) realizar o protocolo da petição que lhe foi encaminhada junto ao órgão 

judicial ou administrativo competente, ressalvada, no exercício da 

autonomia funcional, a possibilidade de negativa de atendimento, a ser 

devidamente justificada e comunicada à Defensoria Pública-Geral, 

conforme disposto na Lei Complementar 80/1994, art. 4ª-A, III; 

b) acompanhar o processo respectivo, praticando todos os atos necessários 

à defesa da postulação. 

 Art. 5º Não se cuidando da fase processual de elaboração da petição 

inicial ou resposta inicial ao processo já em curso, todo atendimento feito por órgão de 

execução da Defensoria Pública sem atribuição para atuar no processo em trâmite 

deverá ser realizado mediante consulta à tramitação em sistema eletrônico, a confecção 

de histórico ou simples comunicação administrativa, que deve ser encaminhado ao 

órgão previsto no art. 2º desta Resolução. 

 Parágrafo único. Não cabe ao órgão de execução da Defensoria Pública 

que recebe o(a) assistido(a) peticionar diretamente no processo. 

 Art. 6º Havendo mais de um órgão de execução da Defensoria Pública 

com atribuição territorial e material para atuar, passe-se à distribuição equitativa, a ser 

realizada pelo órgão administrativo ou servidor(a) responsável pelo primeiro contato 

com o(a) assistido(a). 

 Parágrafo único. Excepcionalmente, em havendo divergência sobre qual 

órgão de execução da Defensoria Pública deverá prestar o atendimento, caberá à 

Diretoria respectiva ou órgão administrativo de distribuição dirimir a controvérsia. 

 Art. 7º Em casos de colidência, o atendimento deverá ser atribuído aos 

órgãos de atuação respectivos, conforme resoluções específicas do Conselho Superior 

da Defensoria Pública do Estado do Piauí. 

 § 1º Quando mais de um órgão de atuação exerça a colidência, o 

atendimento será repassado sucessivamente e de forma automática; 

 § 2º Não havendo órgão de atuação ao qual seja atribuída a colidência ou 

os ocupantes dos que houverem estejam por qualquer razão fundamentadamente 



 

 

impedidos, o fato será comunicado à Defensoria Pública-Geral para fins de negativa de 

atendimento. 

 Art. 8º Direcionado o peticionamento a comarca piauiense na qual não 

haja órgão de execução atuando, as seguintes situações devem ser verificadas:  

 I – na ausência de caráter permanente, deve a Defensoria Pública-Geral 

negar o atendimento, apresentando a justificativa ao(à) requerente; 

 II – quando a ausência tiver termo, data futura e certa, para ser 

colmatada, a Defensoria Pública-Geral reterá o atendimento, encaminhando a quem 

assumir o órgão de atuação tão logo retome as atividades, desde que o afastamento não 

se dê para além do prazo de 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento do pedido de 

atendimento. 

 § 1º Considera-se permanente a ausência do órgão de execução, para os 

fins deste artigo, a inexistência de termo, data futura e certa, para ser suprida. 

 § 2º Somente serão encaminhados atendimentos à Defensoria Pública 

Itinerante nas comarcas onde o órgão atua. 

 Art. 9º A designação extraordinária para o fim de atendimento a 

demandas de peticionamento integrado dependerá, em regra, de anuência do(a) 

defensor(a) designado(a).  

 Parágrafo único. Na ausência de anuência, a designação será específica, 

temporária e justificada, permitindo o controle sobre a motivação do ato. 

 Art. 10. O(a) defensor(a) público(a) responsável pelo efetivo 

peticionamento informará no prazo de 30 (trinta) dias as medidas adotadas ao(à) 

solicitante, inclusive com comprovante de protocolo judicial, administrativo ou 

informação à Defensoria Pública-Geral do Piauí de negativa de atendimento, conforme 

disposto na Lei Complementar 80/1994, art. 4ª-A, III. 

 Art. 11. Acorrendo o(a) assistido(a) portando toda a documentação 

necessária à Defensoria Pública em tempo inábil ao atendimento da demanda, poderá 

ser negado o atendimento.  

 Parágrafo único. Entende-se inábil o prazo inferior a 48 (quarenta e 

oito) horas para os casos que envolvem pedido de prisão civil e, para os demais casos, 

05 (cinco) dias, considerando o prazo fatal para a prática do ato. 

 

                   Art. 12. 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, 110ª Sessão Ordinária, em 10 de agosto de 2018. 

 

 

 

 

                Francisca Hildeth Leal Evangelista Nunes 

                               Defensora Pública Geral 

     Presidente do Conselho Superior da Defensoria Pública 

 

 

 

 

 

 

 

RESOLUÇÃO CSDPE/PI Nº 108/2018, de 22 de novembro de 2018. 

 

Regulamenta a atuação da Defensoria Pública 

de forma ininterrupta e a concessão de folgas 

compensatórias, bem como revoga as 

Resoluções CSDPE nº 18/2011 de 16/09/2011, nº 

21/2011 de 02/12/2011 e nº 060/2016 de 

11/03/2016.  

 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ, no 

uso de suas atribuições legais, previstas no art. 13, incisos III e XIII da Lei Complementar 

Estadual nº 59 de 30 de novembro de 2005, 

 

CONSIDERANDO que o art. 134, §4º, da Constituição, introduzido pela novel Emenda 

Constitucional nº 80/2014, que determina a aplicação à Defensoria Pública do art. 93, inc. XII, 

do mesmo dispositivo legal magno e que, portanto, a atividade da Defensoria Pública será 

ininterrupta, funcionando nos dias em que não houver expediente normal; 

 

CONSIDERANDO a imprescindibilidade de estabelecer uma escala de plantão das Defensorias 

Públicas da Capital, com a finalidade de atender, aos sábados, domingos, feriados e dias em que 

não houver expediente regular, as questões urgentes a serem ajuizadas em defesas dos 

necessitados na forma da lei, que por sua natureza exigem pronta providência do Defensor 

Público, assegurando-se, assim, a sua atuação contínua e ininterrupta; 

 

CONSIDERANDO a imprescindibilidade de estabelecer uma escala de plantão das Defensorias 

Públicas Regionais, com a finalidade de atender durante o recesso forense, as questões urgentes 

a serem ajuizadas em defesas dos necessitados na forma da lei, que por sua natureza exigem 

pronta providência do Defensor Público, assegurando-se, assim, a sua atuação contínua e 

ininterrupta; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar a atuação da Defensoria Pública nas 

audiências de custódia nas comarcas em que não houver plantão defensorial, nos casos de 

conflagração de conflito, motins, rebeliões e conturbações em penitenciárias da Capital e região 

Metropolitana de Teresina, bem como os serviços de natureza extraordinária no âmbito da 

Defensoria Pública. 



 

 

 

RESOLVE: 

 

CAPÍTULO I 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º A presente Resolução tem por objetivo assegurar a atuação defensorial de forma 

ininterrupta nos seguintes casos: 

 

I – Plantão defensorial; 

 

II – Audiências de custódia nas comarcas em que não houver plantão defensorial; 

 

III – As situações de conflagração de conflito, motins, rebeliões e conturbações nos presídios da 

Capital e região metropolitana; 

 

IV – Serviços de natureza extraordinária da Defensoria Pública. 

 

Art. 2º A atuação defensorial de forma ininterrupta compreende a realizada nos sábados, 

domingos, feriados, dias em que não houver expediente defensorial, ou em decorrência de ponto 

facultativo, declarados por determinação da Defensoria Pública Geral, naqueles em que há 

recesso forense e nos dias úteis, em serviço de plantão para prestação de assistência jurídica aos 

hipossuficientes nos casos considerados urgentes. 

 

§1º Considera-se feriado de carnaval, além dos nacionalmente previstos, para fins de sorteio das 

escalas previstas nesta Resolução, a segunda e quartas-feiras, que antecedem e sucedem, 

respectivamente, a terça-feira de carnaval. 

 

§2º Considera-se feriado da semana santa, além dos nacionalmente previstos, para fins de 

sorteio das escalas previstas nesta Resolução, a quinta-feira e sábado, que antecedem e sucedem, 

respectivamente, a sexta-feira santa. 

 

§1º Considera-se feriado de carnaval, além dos nacionalmente previstos, para fins de sorteio das 

escalas previstas nesta Resolução, o sábado e domingo, a segunda e quarta-feira, que antecedem 

e sucedem, respectivamente, a terça-feira de carnaval. (Alterado pela Res. nº 120/2019 – 

CSDPE, publicada no DOE nº 155, pág. 17,18 e 19, de 19/082019) 

§2º Considera-se feriado da semana santa, além dos nacionalmente previstos, para fins de 

sorteio das escalas previstas nesta Resolução, a quinta-feira, o sábado e domingo, que 

antecedem e sucedem, respectivamente, a sexta-feira santa. (Alterado pela Res. nº 120/2019 

– CSDPE, publicada no DOE nº 155, pág. 17,18 e 19, de 19/082019) 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

SEÇÃO I 

 

DO PLANTÃO DEFENSORIAL NA CAPITAL  

 



 

 

Art. 3º Na Capital, as Defensorias Públicas funcionarão nos sábados, domingos, feriados, dias 

em que não houver expediente defensorial, ou em decorrência de ponto facultativo, declarados 

por determinação da Defensoria Pública Geral, naqueles em que há recesso forense e nos dias 

úteis, em serviço de plantão para prestação de assistência jurídica aos hipossuficientes nos casos 

considerados urgentes, dele participando todos os Defensores Públicos com atuação em 1º grau 

de jurisdição, excluídos, o Defensor Público Geral, o Subdefensor Público Geral e o Corregedor 

Geral da Defensoria Pública. 

 

§1º O Serviço de plantão defensorial instituído por esta Seção destina-se, exclusivamente, ao 

atendimento e providências de: 

 

I – Pedidos de “habeas corpus” e mandados de segurança;  

 

II – Recebimento de comunicações de prisão em flagrante ou de apreensão de adolescente e 

confecção dos respectivos pedidos de concessão de liberdade provisória e liberação imediata;  

 

III – Confecção dos pedidos de revogação de decretação de prisão preventiva ou temporária em 

caso de justificada urgência de representação da autoridade policial ou do Ministério Público;  

 

IV – Pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente 

comprovada a urgência;  

V – Tutelas de urgência, de natureza civil ou criminal, que não possam ser realizadas no horário 

normal de expediente ou no caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de 

difícil reparação;  

 

VI – Medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se 

referem as Leis nº 9.099, de 26 de setembro de 1995 e nº 10.259, de 12 de julho de 2001, 

limitadas às hipóteses acima enumeradas;  

 

VII – Atuação defensorial na audiência de custódia.  

 

§2º Os membros da Defensoria Pública que em virtude de promoção, permuta ou ordem 

judicial, sejam lotados na Capital após o sorteio das datas e dos Defensores Públicos designados 

para o exercício do plantão defensorial, participarão do plantão em substituição àqueles 

Defensores Públicos que se encontrarem afastados legalmente ou por ordem judicial, ou ainda, 

quando da necessidade da realização do plantão pelo substituto natural, previsto na Resolução 

CSDPE n° 24/2013, art. 6°, §2°. 

 

§2º Os membros da Defensoria Pública que em virtude de promoção, remoção, lotação 

provisória, permuta ou ordem judicial, sejam lotados na Capital após o sorteio das datas 

e dos Defensores Públicos designados para o exercício do plantão defensorial, 

participarão do plantão em substituição àqueles Defensores Públicos que se encontrarem 

afastados legalmente ou por ordem judicial, ou ainda, quando da necessidade da 

realização do plantão pelo substituto natural, previsto na Resolução CSDPE n° 24/2013, 

art. 6°, §2°. (Alterado pela Res. nº 120/2019 – CSDPE, publicada no DOE nº 155, pág. 

17,18 e 19, de 19/082019) 

 

 

 

 



 

 

 

Art. 4º O plantão defensorial funcionará:  

 

I – Aos sábados, domingos, feriados, dias em que não houver expediente defensorial, ou em 

decorrência de ponto facultativo, declarados por determinação da Defensoria Pública Geral e 

naqueles em que há recesso forense, será exercido na forma presencial, com atendimento ao 

público 7 às 13 horas, ou até que se findem as audiências de custódia e, em regime de 

sobreaviso, das 13 horas de um dia às 8 horas do dia seguinte, de modo a assegurar a 

continuidade da assistência jurídica aos necessitados; 

 

II – Nos dias úteis será exercido de segunda a sexta-feira, após o horário de expediente regular 

da Defensoria Pública, em regime de sobreaviso, das 14 horas de um dia às 8 horas do dia 

seguinte, de modo a assegurar a continuidade da assistência jurídica aos necessitados. 

 

Parágrafo único.  A concessão de ponto facultativo em dias úteis pela Defensoria Pública e nos 

dias em que não tiver expediente defensorial declarados por determinação da Defensoria Pública 

Geral, e que houver expediente forense, não afasta a obrigação do Defensor Público responsável 

para realizar as audiências previstas para o horário de expediente regular, excetuadas as 

audiências de custódia, as quais serão realizadas pelo Defensor plantonista. 

 

Art. 5º A escala será elaborada pelo Corregedor Geral da Defensoria Pública, através de 

portaria, adotado o sistema de sorteio das datas e dos Defensores Públicos designados, que será 

realizado até o dia 14 de novembro do anterior ao exercício do plantão, sendo um Defensor 

sorteado para cada data, ato que será público e com a presença de qualquer número de 

Defensores Públicos previamente convidados. 

 

§1º Os Defensores Públicos que trabalharem no plantão durante os feriados de Carnaval, 

Semana Santa e Corpus Christi não participarão de sorteio, para esses mesmos feriados, no ano 

subsequente. 

 

§2º Os Defensores Públicos que não foram sorteados em um plantão, iniciarão o próximo 

sorteio. (Revogado pela Res. nº 120/2019 – CSDPE, publicada no DOE nº 155, pág. 

17,18 e 19, de 19/082019) 

 

Art. 6º Durante o período de recesso forense, o plantão será distribuído entre os Defensores 

sorteados, de maneira específica, sendo um Defensor Público por dia.  

 

Parágrafo único. Os Defensores Públicos que trabalharem no recesso forense não participarão 

de sorteio, para o mesmo período, no ano subsequente. 

 

Art. 7º No caso de serem municipais ou forenses os feriados e não estejam incluídos na escala, 

o plantão será exercido pelo Defensor Público sorteado para aquele dia útil. 

 

Art. 7º No caso de serem municipais ou forenses os feriados e não estejam incluídos na 

escala, o plantão será exercido pelo Defensor Público sorteado para aquele dia útil, na 

forma presencial, como previsto no art. 4º, I desta Resolução. (Alterado pela Res. nº 

120/2019 – CSDPE, publicada no DOE nº 155, pág. 17,18 e 19, de 19/082019) 

 

 



 

 

Art. 8º A escala de plantão deverá ser publicada com antecedência no site da Defensoria 

Pública do Estado do Piauí, no Diário Oficial da Justiça, afixada na sede da Defensoria Pública, 

no Núcleo Criminal da Defensoria Pública e no átrio do Fórum Criminal da comarca da Capital, 

bem como remetida à Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, à 

Corregedoria do Ministério Público do Estado do Piauí e ao Delegado Geral do Estado do Piauí. 

 

Art. 9º O Defensor Público Plantonista terá à sua disposição uma linha telefônica móvel, 

veículo automotor e motorista, este em sobreaviso, e um servidor, mantidos pela Defensoria 

Pública do Estado, a fim de garantirem a mais ampla e eficaz atuação daquele profissional junto 

ao(s) assistido(s). 

 

§1º A designação de motorista e servidor será realizada com antecedência pela Defensoria 

Pública Geral, de acordo com os critérios da administração interna da instituição. 

 

§2º É vedada a participação de quaisquer estagiários no plantão, salvo situação excepcional a 

ser autorizada pelo Defensor Público Geral. 

 

Art. 10. O Defensor Público que não puder comparecer ao plantão para o qual foi escalado 

deverá comunicar à Corregedoria Geral da Defensoria Pública com antecedência mínima de 48 

(quarenta e oito) horas, indicando as razões de seu impedimento. 

 

§1º Acolhidas as justificativas apresentadas ou nos casos de licenças e afastamentos legais do 

Defensor Público escalado, será providenciada a convocação do Defensor substituto na forma 

da Resolução CSDPE nº 24/2013. Na ausência de inscrição para Defensor Voluntário, será 

convocado o substituto natural. 

 

§1º Acolhidas às justificativas apresentadas ou nos casos de licenças e afastamentos legais do 

Defensor Público escalado, será providenciada a convocação do Defensor substituto na forma 

da Resolução CSDPE nº 24/2013. Na ausência de inscrição para Defensor Voluntário, o plantão 

recairá sobre o substituto do Defensor Público; sendo convocado em primeiro lugar, aquele que 

o esteja substituindo por designação através de Portaria, e, em segundo lugar, sobre o substituto 

natural. (Alterado pela Res. nº 120/2019 – CSDPE, publicada no DOE nº 155, pág. 17,18 

e 19, de 19/082019) 

§2º Desconsiderar-se-á o prazo estabelecido no caput deste artigo nos casos em que a ausência 

se dê por motivo imprescindível e alheio à vontade do Defensor Público, devendo, contudo, as 

razões serem apresentadas, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data do 

evento que deu causa ao impedimento. 

 

§3º Todos os casos de licenças e afastamentos dos Defensores Públicos devem ser 

comunicados, incontinenti, à Corregedoria Geral, pela Diretoria Administrativa e os 

afastamentos legais, pela Gerência ou Diretoria respectiva. (Acrescido pela Res. nº 

120/2019 – CSDPE, publicada no DOE nº 155, pág. 17,18 e 19, de 19/082019) 

 

 

Art. 11. É admitida a permuta de plantões pelos Defensores Públicos, desde que postulado por 

escrito e de forma conjunta pelos interessados à Corregedoria Geral da Defensoria Pública, com 

antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da data do primeiro plantão a ser permutado. 

 

§1º O pedido de cancelamento de permuta somente será deferido para possibilitar a concessão 

de férias ao solicitante. 



 

 

 

§2º Não será concedida a permuta da permuta. 

 

Art. 12. Ao Defensor Público não serão concedidas férias em período coincidente ao da escala 

de plantão, salvo na hipótese do artigo anterior. 

 

Art. 13. Caberá à Corregedoria Geral da Defensoria Pública controlar e fiscalizar o 

cumprimento da escala de plantão pelos órgãos de execução da Defensoria Pública e apresentar 

ao Defensor Público Geral relatório mensal do seu cumprimento.  

 

§1º O Defensor Público designado para o plantão remeterá à Corregedoria Geral da Defensoria 

Pública, no prazo de até 05 dias úteis, contados do seu término, relatório sucinto das ocorrências 

em que atuou, informando as medidas adotadas.  

 

§2º A Corregedoria remeterá, no primeiro dia útil subsequente, comunicação dos atos praticados 

e cópias dos documentos pertinentes à Diretoria específica da área.  

 

Art. 14. A escala de plantão será publicada anualmente até o primeiro dia útil do mês de 

dezembro do ano anterior a que corresponda. 

 

Art. 15. Será concedido 01 (um) dia de folga compensatória para cada dia de atuação no serviço 

de plantão defensorial previsto nesta Seção. 

  

Art. 15. Será concedido 01 (um) dia de folga compensatória para cada dia de atuação no 

serviço de plantão defensorial previsto nesta Seção, comprovado pelo relatório 

encaminhado à Corregedoria Geral da Defensoria Pública, no prazo do §1º do art.13. 

(Alterado pela Res. nº 120/2019 – CSDPE, publicada no DOE nº 155, pág. 17,18 e 19, 

de 19/082019) 

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. (Acrescido pela Res. nº 114/2019 – CSDPE, 

publicada no DOE nº 57, pág. 13,14, de 26/03/2019) 

§1º 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. 

§2º 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. 

SEÇÃO II 

 

DO PLANTÃO DEFENSORIAL NO INTERIOR  

 

DO PLANTÃO DEFENSORIAL NO RECESSO FORENSE DO INTERIOR 

(Alterado pela Res. nº 120/2019 – CSDPE, publicada no DOE nº 155, pág. 17,18 e 19, 

de 19/082019) 

 



 

 

Art. 16. Nas Defensorias Públicas Regionais funcionará, nos dias em que há recesso forense, o 

serviço de plantão para prestação de assistência jurídica aos hipossuficientes, nos casos 

considerados urgentes, dele participando todos os Defensores Públicos Regionais. 

 

Parágrafo único. O serviço de plantão instituído por esta Seção destina-se exclusivamente ao 

atendimento e providências de:  

 

I – Pedido de “habeas corpus” e mandados de segurança;  

 

II – Recebimento de comunicações de prisão em flagrante ou de apreensão de adolescente e 

confecção dos respectivos pedidos de concessão de liberdade provisória e liberação imediata;  

 

III – Confecção dos pedidos de revogação de decretação de prisão preventiva ou temporária em 

caso de justificada urgência de representação da autoridade policial ou do Ministério Público;  

 

IV – Pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente 

comprovadas à urgência;  

 

V – Tutelas de urgência, de natureza civil ou criminal, que não possam ser realizadas no horário 

normal de expediente ou no caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de 

difícil reparação;  

 

VI – Medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se 

referem às Leis nº 9.099, de 26 de setembro de 1995 e nº 10.259, de 12 de julho de 2001, 

limitadas às hipóteses acima enumeradas; 

 

VII – Atuação defensorial na audiência de custódia, se houver. 

 

Art. 17. Nas Defensorias Públicas Regionais, o plantão do Defensor ocorrerá na forma de 

sobreaviso, salvo nas comarcas onde haja audiências de custódia, hipótese em que o regime do 

plantão será presencial. 

 

§1º Onde houver mais de um Defensor Público, a Corregedoria Geral da Defensoria Pública 

organizará a escala dos Defensores Públicos plantonistas, mediante sorteio, até o dia 14 de 

novembro anterior ao exercício do plantão. 

 

§2º O Gerente de Regional, ou Defensor Público único na comarca, comunicará ao Diretor do 

Foro, através de ofício, a escala do plantão defensorial, requerendo seja a mesma afixada no 

Fórum, em local visível ao público, constando nomes, telefones e e-mails dos Defensores 

Públicos e da Corregedoria Geral da Defensoria Pública. 

 

Art. 18. O Gerente de Regional, ou Defensor Público único na comarca, organizará a escala de 

trabalho de seus servidores e estagiários durante o recesso, encaminhando-a à Corregedoria 

Geral até o dia 10 de dezembro. 

  

Parágrafo único. Na ausência de Gerente Regional, a escala dos servidores e estagiários será 

organizada pelo Diretor Regional, que promoverá também as comunicações aludidas no §2º do 

art. 17. 

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. (Acrescido pela Res. nº 114/2019 – CSDPE, 

publicada no DOE nº 57, pág. 13,14, de 26/03/2019) 

§1º 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. 

§2º 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. 19. O Defensor Público plantonista terá à sua disposição toda a estrutura física e pessoal já 

existente no núcleo em que atua, a fim de garantir a mais ampla e eficaz atuação daquele 

profissional junto ao(s) assistido(s). 

 

Art. 19. O Defensor Público plantonista terá à sua disposição toda a estrutura física e pessoal já 

existente no órgão de atuação em que atua, a fim de garantir a mais ampla e eficaz atuação 

daquele profissional junto ao(s) assistido(s). (Alterado pela Res. nº 120/2019 – CSDPE, 

publicada no DOE nº 155, pág. 17,18 e 19, de 19/082019) 

 

Art. 20. O horário reservado ao atendimento ao público durante o recesso forense, realizado 

pelos servidores e estagiários organizados em escala na forma do art. 18, será das 8 às 14 horas. 

 

Art. 20. O horário reservado ao atendimento ao público durante o recesso forense, realizado 

pelos servidores e estagiários organizados em escala na forma do art. 18, será das 8 às 14 horas, 

e até que se findem as audiências de custódia. (Alterado pela Res. nº 120/2019 – CSDPE, 

publicada no DOE nº 155, pág. 17,18 e 19, de 19/082019) 

 

Art. 21. O Defensor Público que não puder comparecer ao plantão para o qual foi escalado 

deverá comunicar à Corregedoria Geral da Defensoria Pública, obedecendo ao disposto no art. 

10. 

Art. 21. O Defensor Público que não puder comparecer ao plantão para o qual foi escalado 

deverá comunicar à Corregedoria Geral da Defensoria Pública, obedecendo ao disposto no art. 

10, caput. (Alterado pela Res. nº 120/2019 – CSDPE, publicada no DOE nº 155, pág. 

17,18 e 19, de 19/082019) 

Parágrafo único. O Defensor substituído deverá ser escalado para o plantão de seu substituto 

ou para o primeiro plantão em que o mesmo estiver desimpedido.  

 

§1º Acolhidas as justificativas apresentadas ou nos casos de licenças e afastamentos legais do 

Defensor Público escalado, o plantão recairá sobre o substituto do Defensor Público; sendo 

convocado em primeiro lugar, aquele que o esteja substituindo por designação de Portaria, e, em 

segundo lugar, sobre  o substituto natural. (Acrescido pela Res. nº 120/2019 – CSDPE, 

publicada no DOE nº 155, pág. 17,18 e 19, de 19/082019) 

 



 

 

 

§2º O Defensor substituído deverá ser escalado para o plantão de seu substituto ou para o 

primeiro plantão em que o mesmo estiver desimpedido. (Renomeado pela Res. nº 120/2019 

– CSDPE, publicada no DOE nº 155, pág. 17,18 e 19, de 19/082019) 

 

§3º Desconsiderar-se-á o prazo estabelecido no caput deste artigo nos casos em que a ausência 

se dê por motivo imprescindível e alheio à vontade do Defensor Público, devendo, contudo, as 

razões serem apresentadas, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data do 

evento que deu causa ao impedimento. (Acrescido pela Res. nº 120/2019 – CSDPE, 

publicada no DOE nº 155, pág. 17,18 e 19, de 19/082019) 

 

Art. 22. É admitida a permuta de plantões pelos Defensores Públicos Regionais, observado o 

disposto no art. 11. 

Art. 23. O Defensor Público designado para o plantão remeterá à Corregedoria Geral da 

Defensoria Pública, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após o fim do recesso de final de ano, 

relatório sucinto das ocorrências em que atuou, informando as medidas adotadas.  

 

Art. 24. Será concedido ao Defensor Público 01 (um) dia de folga compensatória para cada 03 

(três) dias de atuação no plantão de sobreaviso. 

 

Parágrafo único. Caso seja necessário o comparecimento pessoal do Defensor Público, a folga 

será de 01 (um) dia para cada dia efetivamente trabalhado, comprovado pela atuação processual 

e relatório final de atuação no plantão.  

 

Art. 24. Será concedido ao Defensor Público 01 (um) dia de folga compensatória para cada 03 

(três) dias de atuação no plantão de sobreaviso, comprovados pelo relatório encaminhado à 

Corregedoria Geral da Defensoria Pública, no prazo do Parágrafo único do art.23. (Alterado 

pela Res. nº 120/2019 – CSDPE, publicada no DOE nº 155, pág. 17,18 e 19, de 

19/082019) 

Parágrafo único. Caso necessário o comparecimento pessoal do Defensor Público ou 

comprovada a sua  efetiva atuação, pelo protocolamento de petições, a folga compensatória será 

de 01 (um) dia para cada dia de atuação no serviço de plantão defensorial, comprovado pelo 

relatório final encaminhado à Corregedoria Geral da Defensoria Pública. (Alterado pela Res. 

nº 120/2019 – CSDPE, publicada no DOE nº 155, pág. 17,18 e 19, de 19/082019) 

 

Art. 25. Caberá à Corregedoria Geral da Defensoria Pública controlar e fiscalizar o 

cumprimento da escala de plantão pelos órgãos de execução da Defensoria Pública e apresentar 

ao Defensor Público Geral relatório do seu cumprimento.  

 

Art. 26. Os casos omissos referentes neste Capítulo serão resolvidos pelo Corregedor Geral da 

Defensoria Pública.  

 

CAPÍTULO III 

 

DAS AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA NAS COMARCAS EM QUE NÃO HOUVER 

PLANTÃO DEFENSORIAL 

 



 

 

DAS AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA NAS COMARCAS EM QUE HOUVER PLANTÃO 

DEFENSORIAL SOMENTE NO RECESSO FORENSE 

(Alterado pela Res. nº 120/2019 – CSDPE, publicada no DOE nº 155, pág. 17,18 e 19, 

de 19/082019) 

 

 

Art. 27. As audiências de custódia que ocorram aos finais de semana, feriados, pontos 

facultativos, dias em que não houver expediente defensorial, ou em decorrência de ponto 

facultativo, declarados por determinação da Defensoria Pública Geral, nas Comarcas em que o 

plantão defensorial ainda não estiver instituído, serão realizadas por todos os Defensores 

Públicos, lotados nas Defensorias Públicas das respectivas Comarcas, designados em escala a 

ser elaborada pela Corregedoria Geral, através de portaria, adotado o sistema de sorteio das 

datas e dos Defensores designados. 

 

Art. 27. As audiências de custódia que ocorram aos finais de semana, feriados, pontos 

facultativos, dias em que não houver expediente defensorial, ou em decorrência de ponto 

facultativo, declarados por determinação da Defensoria Pública Geral, nas Comarcas em que o 

plantão defensorial somente estiver instituído no recesso forense, serão realizadas por todos os 

Defensores Públicos, lotados nas Defensorias Públicas das respectivas Comarcas, designados 

em escala a ser elaborada pela Corregedoria Geral, através de portaria, adotado o sistema de 

sorteio das datas e dos Defensores designados. (Alterado pela Res. nº 120/2019 – CSDPE, 

publicada no DOE nº 155, pág. 17,18 e 19, de 19/082019) 

§1º. O sorteio das datas e dos Defensores Públicos designados para participarem das audiências 

de custódia, referentes ao ano subsequente ao do exercício, será realizado até o dia 14 de 

novembro. 

 

§2º. A escala dos Defensores Públicos sorteados para a realização das audiências de custódia 

será publicada anualmente até o primeiro dia útil do mês de dezembro do ano anterior a que 

corresponda. 

 

§3º. Os Defensores Públicos que trabalharem nas audiências de custódia durante os feriados de 

Carnaval, Semana Santa e Corpus Christi não participarão de sorteio, para esses mesmos 

feriados, no ano subsequente. 

 

§4º Onde já estiverem instalados os Núcleos de Audiência de Custódia  pelo Poder Judiciário 

(Polos Regionais), as audiências de custódia regionalizadas serão  realizadas por todos os 

Defensores Públicos em atuação nas Defensorias Públicas do Polo Defensorial Regionalizado, 

organizado este pela Defensoria Pública Geral, através de ato administrativo e  designados em 

escala a ser elaborada pela Corregedoria Geral, através de Portaria, adotado o sistema de sorteio 

das datas e dos Defensores designados, de forma proporcional, levando-se em conta a 

quantidade de flagrantes recebidos no ano anterior por cada Defensoria Pública. (Acrescido 

pela Res. nº 120/2019 – CSDPE, publicada no DOE nº 155, pág. 17,18 e 19, de 

19/082019) 

 

 

 



 

 

Art. 28. Na hipótese do Defensor Público não puder comparecer à audiência de custódia, aplica-

se o disposto no art. 10.  

 

Art.28 O Defensor Público que não puder comparecer à audiência de custódia para o qual foi 

escalado deverá comunicar à Corregedoria Geral da Defensoria Pública com antecedência 

mínima de 48 (quarenta e oito) horas, indicando as razões de seu impedimento. (Alterado pela 

Res. nº 120/2019 – CSDPE, publicada no DOE nº 155, pág. 17,18 e 19, de 19/082019) 

 

§1º Acolhidas as justificativas apresentadas ou nos casos de licenças e afastamentos legais do 

Defensor Público escalado, a audiência de custódia recairá sobre o substituto do Defensor 

Público; sendo convocado em primeiro lugar, aquele que o esteja substituindo por designação 

de Portaria, e, em segundo lugar, sobre  o substituto natural. (Acrescido pela Res. nº 

120/2019 – CSDPE, publicada no DOE nº 155, pág. 17,18 e 19, de 19/082019) 

§2º Desconsiderar-se-á o prazo estabelecido no caput deste artigo nos casos em que a ausência 

se dê por motivo imprescindível e alheio à vontade do Defensor Público, devendo, contudo, as 

razões serem apresentadas, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data do 

evento que deu causa ao impedimento. (Acrescido pela Res. nº 120/2019 – CSDPE, 

publicada no DOE nº 155, pág. 17,18 e 19, de 19/082019) 

 

Art. 29. O Defensor Público designado para atuar nas Audiências de Custódia terá direito às 

seguintes folgas compensatórias: 

 

I – a cada final de semana (sábado e domingo) trabalhados, será concedido 1 (um) dia de folga 

compensatória; 

 

Art. 29. O Defensor Público designado para atuar nas Audiências de Custódia terá direito às 

seguintes folgas compensatórias, comprovado pelo relatório encaminhado à Corregedoria Geral 

da Defensoria Pública, no prazo do Parágrafo único, do art. 31, às seguintes folgas 

compensatórias: (Alterado pela Res. nº 120/2019 – CSDPE, publicada no DOE nº 155, 

pág. 17,18 e 19, de 19/082019) 

I – a cada final de semana (sábado e domingo), será concedido 1 (um) dia de folga 

compensatória; (Alterado pela Res. nº 120/2019 – CSDPE, publicada no DOE nº 155, 

pág. 17,18 e 19, de 19/082019) 

II – a cada feriado, ponto facultativo e dia de não expediente regular trabalhado, será concedido 

1 (um) dia de folga compensatória. 

 

Art. 30. Ao Defensor Público não serão concedidas férias em período coincidente ao da escala 

de atuação em audiência de custódia, salvo na hipótese do art. 29. 

 

Art. 31.  Caberá à Corregedoria Geral da Defensoria Pública controlar e fiscalizar o 

cumprimento da escala de audiências de custódia pelos órgãos de execução das Defensorias 

Públicas. 

 

Parágrafo único. O Defensor Público designado para a realização das audiências de custódia 

remeterá à Corregedoria Geral da Defensoria Pública, no prazo de até 05 dias úteis, contados do 

seu término, relatório sucinto das ocorrências em que atuou, informando as medidas adotadas. 



 

 

 

Art. 32. É admitida a permuta entre os Defensores Públicos Regionais, observado o disposto no 

art. 11. 

 

Art. 33. Os casos omissos referentes a esse Capítulo serão resolvidos pelo Corregedor-Geral da 

Defensoria Pública. 

 

CAPÍTULO IV 

 

DAS SITUAÇÕES DE CONFLAGRAÇÃO DE CONFLITO, MOTINS, REBELIÕES E 

CONTURBAÇÕES NOS PRESÍDIOS DA CAPITAL E REGIÃO METROPOLITANA 

 

Art. 34. A Coordenação do Sistema Prisional da Capital, conforme atribuição conferida pela 

Resolução CSDPE n 090/2018, art. 8º, III, instituirá escala trimestral dos Defensores Públicos 

do Sistema Prisional, visando a prestação da assistência jurídica aos hipossuficientes nas 

hipóteses de conflagração de conflitos, motins, rebeliões e conturbações em penitenciárias da 

Capital e região Metropolitana de Teresina. 

 

Parágrafo único. A participação do Defensor Público em órgãos colegiados com atribuições 

pertinentes ao Sistema Prisional ou ligados aos Direitos Humanos não constitui escusa legítima 

para se eximir de compor a escala referida no caput.  

 

Art. 35. A escala será composta ainda pelo Diretor Criminal, Coordenador do Sistema Prisional 

e Defensor do Núcleo de Direitos Humanos, todos de forma permanente. 

 

Art. 36. A escala será publicada no site da Defensoria Pública, no Diário Oficial de Justiça, 

afixada na sede da Defensoria Pública e no átrio do Fórum Criminal da Comarca da Capital, 

bem como remetida à Corregedoria Geral de Justiça do Piauí e à Corregedoria Geral do 

Ministério Público do Estado do Piauí. 

 

Art. 37. O Defensor Público escalado terá à sua disposição uma linha telefônica móvel, veículo 

automotor, motorista e um servidor, ambos em sobreaviso, mantidos pela Defensoria Pública do 

Estado, a fim de garantirem a mais ampla e eficaz atuação daquele profissional junto ao(s) 

assistido (s). 

 

Parágrafo único. É vedada a participação de quaisquer estagiários na escala. 

 

Art. 38. O Defensor Público previamente escalado que não puder atender ao chamado deverá 

comunicar à Coordenação do Sistema Prisional, na forma do art. 10.  

 

Art. 39. É admitida a permuta da escala pelos Defensores Públicos, desde que postulado por 

escrito e de forma conjunta pelos interessados à Coordenação do Sistema Prisional, com 

antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da data do período do escalonamento a ser 

permutado. 

 

Art. 40. Ao Defensor Público não serão concedidas férias se comprometer 1/3 da escala, salvo 

na hipótese do artigo anterior. 

 

Art. 41. Os Defensores Públicos que atuarem efetivamente na resolução do conflito, motim ou 

rebelião fora do expediente regular, ou nos finais de semana, recesso forense, feriados, dias em 

que não houver expediente defensorial, ou em decorrência de ponto facultativo, declarados por 



 

 

determinação da Defensoria Pública Geral, terão direito a 1 (um) dia de folga para cada dia de 

atuação. 

 

Parágrafo único. A atuação consiste em toda assistência jurídica aos presos e familiares, 

incluindo peticionamentos, tomada de providências e requisição de diligências necessárias para 

a eficaz resolução do conflito, devendo o Defensor Público enviar relatório sucinto das 

ocorrências em que atuou, informando as medidas adotadas, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

para a Coordenação do Sistema Prisional. 

 

Parágrafo único. A atuação consiste em toda assistência jurídica aos presos e familiares, 

incluindo peticionamentos, tomada de providências e requisição de diligências necessárias para 

a eficaz resolução do conflito, devendo o Defensor Público enviar relatório sucinto das 

ocorrências em que atuou, informando as medidas adotadas, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

para a Coordenação do Sistema Prisional e para a Corregedoria Geral. (Alterado pela Res. nº 

120/2019 – CSDPE, publicada no DOE nº 155, pág. 17,18 e 19, de 19/082019) 

 

Art. 42. Caberá à Coordenação do Sistema Prisional controlar e fiscalizar o cumprimento da 

escala de plantão pelos órgãos de execução em caso de atuação defensorial, comunicando as 

intercorrências à Corregedoria Geral da Defensoria Pública para os fins institucionais. 

 

Art. 43. Os casos omissos referentes a este Capítulo serão resolvidos pelo Coordenador do 

Sistema Prisional. 

 

CAPÍTULO V 

 

DO SERVIÇO DE NATUREZA EXTRAODINÁRIA DA DEFENSORIA PÚBLICA 

 

Art. 44. Considera-se serviço de natureza extraordinária da Defensoria Pública os seguintes 

serviços exercidos pelos Servidores e Defensores, em conjunto com suas atribuições ordinárias: 

 

I – Aquele prestado pelo Defensor Público em auxílio a outro órgão de execução, designado 

extraordinariamente pelo Defensor Público Geral, excetuados os casos de substituição e 

acumulação; 

 

II – Participação em forças tarefas, esforços concentrados, mutirões, regimes especiais de 

trabalho ou outras ações similares promovidos pela Defensoria Pública, pelo Poder Judiciário e 

por outros órgãos;         

 

III – Fiscalização de aplicação de provas em concursos de ingresso de estagiários; 

 

IV – Atuação em outras atividades extraordinárias definidas por ato do Defensor Público do 

Estado. 

 

Art. 45. Poderá ser concedido pelo Defensor Público Geral de 01 (um) a 05 (cinco) dias de 

folgas compensatória pela efetiva atuação em serviço de natureza extraordinária na Defensoria 

Pública.   

 

Parágrafo único. O Defensor Público não terá direito à folga compensatória quando perceber 

vantagem pecuniária, excetuado o pagamento de diária, em razão da atuação em serviço de 



 

 

natureza extraordinária. (Revogado pela Res. nº 120/2019 – CSDPE, publicada no DOE 

nº 155, pág. 17,18 e 19, de 19/082019) 

 

Art. 45. Quando necessário, o Defensor Público Geral abrirá inscrições para o serviço 

de natureza extraordinária, mediante expedição de edital para cada evento, devendo 

especificar a quantidade de folgas compensatórias por efetiva atuação, podendo se 

inscrever todos os Defensores Públicos. (Alterado pela Res. nº 120/2019 – CSDPE, 

publicada no DOE nº 155, pág. 17,18 e 19, de 19/082019) 

 

§ 1º. Dentre os inscritos, será escolhido o Defensor Público que atuar em órgãos de 

execução com atribuições afins com o serviço de natureza extraordinária a ser realizado, 

e no caso de empate, será escolhido o mais antigo na categoria, e se necessário, 

sucessivamente, o que tenha maior tempo de serviço na carreira, maior tempo de serviço 

no Estado, maior tempo de serviço público no geral e o de maior idade. (Acrescido pela 

Res. nº 120/2019 – CSDPE, publicada no DOE nº 155, pág. 17,18 e 19, de 19/082019) 

  

§ 2º. O Edital de Inscrição especificará a quantidade de folgas compensatórias não 

podendo ser inferior a 01 (um),  nem superior a 05 (cinco) dias. (Acrescido pela Res. nº 

120/2019 – CSDPE, publicada no DOE nº 155, pág. 17,18 e 19, de 19/082019) 

 

§ 3º O Defensor Público designado para a realização do serviço de natureza 

extraordinária da Defensoria Pública remeterá à Corregedoria Geral, para concessão de 

folgas compensatórias, relatório sucinto das ocorrências em que atuou, informando as 

medidas adotadas, no prazo do art.13, §1º. (Acrescido pela Res. nº 120/2019 – CSDPE, 

publicada no DOE nº 155, pág. 17,18 e 19, de 19/082019) 

Art. 46. Quando necessário, o Defensor Público Geral abrirá inscrições para o serviço de 

natureza extraordinária, mediante expedição de edital para cada evento, devendo especificar a 

quantidade de folgas, atendidos os limites mencionados no art. 46, e demais critérios, podendo 

se inscrever todos os Defensores Públicos. 

 

Art. 46. O Defensor Público não terá direito à folga compensatória quando perceber 

vantagem pecuniária, excetuado o pagamento de diária, em razão da atuação em serviço 

de natureza extraordinária. (Alterado pela Res. nº 120/2019 – CSDPE, publicada no 

DOE nº 155, pág. 17,18 e 19, de 19/082019) 

 

Parágrafo único. Dentre os inscritos, será escolhido o Defensor Público que atuar em órgãos de 

execução com atribuições afins com o serviço de natureza extraordinária a ser realizado, e no 

caso de empate, será escolhido o mais antigo na categoria, e se necessário, sucessivamente, o 

que tenha maior tempo de serviço na carreira, maior tempo de serviço no Estado, maior tempo 

de serviço público no geral e o de maior idade. (Revogado pela Res. nº 120/2019 – CSDPE, 

publicada no DOE nº 155, pág. 17,18 e 19, de 19/082019) 

 



 

 

 

Art. 47. Os casos omissos referentes a este Capítulo serão resolvidos pela Defensoria Pública 

Geral.  

 

CAPÍTULO VI 

 

DA CONCESSÃO DAS FOLGAS 

 

Art. 48. O requerimento ao gozo das folgas tratadas nesta Resolução será dirigido ao 

Corregedor Geral com antecedência de pelo menos quinze dias de início do gozo, ficando seu 

deferimento condicionado ao interesse do serviço público e à designação de substituto, ouvida a 

respectiva Diretoria e/ou Defensoria Pública Geral, se for o caso, ou a Coordenação do Sistema 

Prisional, esta última no caso das hipóteses constantes do Capítulo IV. 

 

Art. 49. A concessão das folgas compensatórias tratadas nesta Resolução não poderá exceder a 

05 (cinco) dias consecutivos, com a observância do interstício de 30 (trinta) dias para novo 

requerimento. 

 

Art. 49. A concessão das folgas compensatórias tratadas nesta Resolução não poderá 

exceder a 05 (cinco) dias úteis consecutivos, com a observância do interstício de 30 

(trinta) dias para novo requerimento. (Alterado pela Res. nº 120/2019 – CSDPE, 

publicada no DOE nº 155, pág. 17,18 e 19, de 19/082019) 

 

Art. 50. Fica vedado o gozo de folgas nos dias em que o Defensor Público estiver designado 

para a escala do rodízio das audiências de custódia ou sessão do Tribunal do Júri, salvo se 

houver indicação com anuência de Defensor Público para suprir sua ausência.  

 

Art. 51. A folga compensatória deverá ser usufruída em até 12 (doze) meses depois do dia em 

que foi realizado o ato que gerou o direito, sob pena de perecimento deste. 

 

CAPÍTULO VII 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 52. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as 

Resoluções CSDPE nºs 18/2011, 21/2011 e 60/2016. 

 

Sala de Reuniões do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado 

do Piauí, Teresina – PI, 67ª Sessão Extraordinária, em 19 de outubro de 2018. 

 

 

 

                Francisca Hildeth Leal Evangelista Nunes 

                               Defensora Pública Geral 

     Presidente do Conselho Superior da Defensoria Pública 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

RESOLUÇÃO CSDPE/PI Nº 116/2019, de 02 de abril de 2019. 
 

 

Regulamenta o Estágio Remunerado da 

Defensoria Pública do Estado do Piauí e revoga 

as Resoluções CSDPE nºs 06/2006, 24/2009, 

07/2013, 22/2013, 29/2014, 52/2015, 75/2017, 

100/2018, 101/2018 e 103/2018. 

 

 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO PIAUÍ, no uso 

de suas atribuições legais, com fundamento no artigo 17, inciso "XII" da Lei Complementar 

Estadual n° 59, de 30 de novembro de 2006, 

 

 

RESOLVE: 

 

 

I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º Fica instituído o quadro de estagiários remunerados no âmbito da 

Defensoria Pública do Estado do Piauí, formado por estudantes que, comprovadamente, estejam 

matriculados e frequentando estabelecimento de ensino superior oficialmente reconhecido, nos 

4 (quatro) últimos semestres, destinado para os seguintes cursos: 

 

I – Direito; 

II – Administração; 

III – Arquitetura; 

IV – Ciências Contábeis; 

V – Ciências da Computação ou outros cursos da mesma área; 

VI – Comunicação Social; 

VII – Engenharia Civil; 

VIII – Serviço Social; 

IX – Psicologia. 

 

Parágrafo único. O número de vagas será fixado de acordo com os critérios 

definidos pela Defensoria Pública-Geral, observando-se a dotação orçamentária. 

 

Art. 2º O estágio propiciará a complementação do ensino e aprendizagem aos 

estudantes, constituindo-se em instrumento de integração em termos de treinamento prático, de 

aperfeiçoamento técnico-cultural, científico e de relacionamento humano. 

 

Art. 3º Os estagiários serão admitidos pelo prazo de 1 (um) ano, podendo ser 

reconduzidos por igual período, e poderão ser dispensados, antes de decorrido o prazo 

estabelecido, na forma da presente Resolução. 

 

Art. 4º Aos estagiários incumbe prestar auxílio aos órgãos de atuação da 

Defensoria Pública, bem como em suas áreas administrativas e auxiliares, sempre sob a 

supervisão de um profissional com graduação de nível superior na área de conhecimento em 

que atuar, sem haver qualquer espécie de vínculo empregatício e na conformidade do que 

dispõe a presente Resolução. 

 



 

 

Parágrafo único. Não poderá ser realizado processo seletivo nem a admissão de 

estagiário para área de conhecimento que não possua profissional com graduação de nível 

superior prestando serviços na Defensoria Pública para orientar e supervisionar o respectivo 

estagiário. 

 

Art. 5º O estágio será ofertado mediante celebração do Termo de Convênio com a 

Instituição de Ensino Superior, cuja carga horária deverá ser considerada e aproveitada como 

condição para conclusão do curso e obtenção do diploma. 

 

II – DO PROCESSO SELETIVO DOS CANDIDATOS AO ESTÁGIO 

 

Art. 6º A Defensoria Pública do Estado, através da Escola Superior da Defensoria 

Pública do Estado do Piauí – ESDEPI, promoverá o Teste Seletivo de estagiários, dele podendo 

participar os acadêmicos dos cursos previstos no art. 1º desta Resolução que, 

comprovadamente, estejam matriculados e frequentando os 5 (cinco) últimos semestres. 

 

Parágrafo único. Para os acadêmicos de Direito, o Teste Seletivo será 

necessariamente na forma de prova; já para os demais cursos, poderá ser na forma de prova ou 

análise curricular. 

 

Art. 7º As inscrições para o teste seletivo deverão ser realizadas na forma e no 

local estabelecidos por edital, a ser publicado em Diário Oficial. 

 

Art. 8º No requerimento de inscrição para o processo de seleção de estagiários, o 

acadêmico deverá apresentar: 

 

I – 2 (dois) retratos 3 x 4 recentes; 

II – cópia da carteira de identidade, do CPF e do título de eleitor; 

III – comprovante de residência; 

IV – comprovante do recolhimento da taxa de inscrição, em valor a ser 

estabelecido pela Defensoria Pública-Geral do Estado; 

V – comprovante de estar matriculado e frequentando os 5 (cinco) últimos 

semestres de cursos mantidos por estabelecimento de ensino oficialmente reconhecidos; 

VI – declaração de que conhece e atende todas as exigências do edital. 

 

Parágrafo único. No caso de candidato que se inscreva para as vagas reservadas 

para pessoa com deficiência, deverá apresentar ainda, laudo médico, conforme exigências 

previstas no edital. 

 

Art. 9º Não poderá se inscrever aquele que tenha sido anteriormente excluído do 

estágio na Defensoria Pública por sanção disciplinar, devidamente certificada nos 

assentamentos da Coordenação de Estágio. 

 

Art. 10. Poderão se inscrever no Teste Seletivo estudantes de Instituição de Ensino 

Superior que ainda não tenham firmado convênio com a Defensoria Pública do Estado do Piauí, 

mas a admissão será condicionada a prévia celebração do Termo de Convênio entre a respectiva 

Instituição de Ensino Superior e a Defensoria Pública do Estado do Piauí, apto a regularizar a 

prática do estagiário. 

 

III – DO EDITAL 

 

Art. 11. A necessidade de abertura de edital para seleção de estagiários será aferida 

pela Coordenação de Estágio, que deverá encaminhar pedido à Defensoria Pública-Geral, a qual 

fixará o número de vagas conforme disponibilidade orçamentária, verificando também o 

cumprimento da exigência prevista no parágrafo único do art. 4º. 

 



 

 

Art. 12. O edital deverá trazer o número de vagas existentes para cada comarca 

que tenha núcleo da Defensoria Pública instalado. 

 

Parágrafo único. O candidato concorrerá somente para as vagas destinadas à 

comarca para a qual fizer a sua inscrição. 

 

IV – DA RESERVA DE VAGAS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

 

Art. 13. Fica assegurado às pessoas com deficiência o percentual de 10% (dez por 

cento) das vagas oferecidas no edital do estágio, desde que a deficiência seja compatível com as 

atribuições de estagiário da Instituição. 

 

Parágrafo único. A vaga reservada às pessoas com deficiência será revertida aos 

demais candidatos se não houver inscrições e/ou aprovação de candidatos naquelas especiais 

situações, ou ainda se o número de aprovados não atingir o limite reservado a eles. 

 

Art. 14. Considera-se pessoa com deficiência aquela que se enquadre nas 

categorias discriminadas no art. 4º do Decreto nº 3.298/1999 e suas alterações. 

 

Art. 15. O edital conterá todas as especificações do processo seletivo dos 

candidatos com deficiência. 

 

V – DA CONVOCAÇÃO, ADMISSÃO E RECONDUÇÃO 
 

Art. 16. A Coordenação de Estágio, observando previamente a existência do 

Termo de Convênio previsto no art. 5º, o número de vagas existentes e a rigorosa ordem de 

classificação, fará a convocação dos candidatos aprovados e classificados para apresentação, no 

prazo de até 5 (cinco) dias úteis, da seguinte documentação: 

 

I – 1 (um) retrato 3 x 4 recente; 

II – cópia da carteira de identidade, do CPF e do título de eleitor; 

III – comprovante de residência; 

IV – comprovante de matrícula e declaração emitida pela Instituição de Ensino 

Superior que informe que o candidato está cursando os 4 (quatro) últimos períodos do curso; 

V – número de NIT, NIS, PIS ou PASEP com a respectiva data de cadastramento; 

VI – conta corrente no Banco do Brasil; 

VII – declaração de que possui disponibilidade para cumprir a carga horária do 

estágio. 

 

Parágrafo único. Na hipótese de inexistência de Termo de Convênio com a 

Instituição de Ensino Superior, o candidato não será convocado, sendo automaticamente 

remanejado para o final de lista, convocando-se o seguinte. 

 

Art. 17. O candidato convocado para assumir o estágio poderá solicitar, por 

escrito, no prazo de 2 (dois) dias úteis a contar da sua convocação, seu remanejamento para o 

final da lista dos classificados, e somente poderá ser convocado novamente após o chamamento 

de todos os candidatos classificados e desde que ocorra dentro do prazo de validade do teste 

seletivo. 

 

§ 1º. O candidato que não atender, tempestivamente, à convocação para assumir o 

estágio, nem apresentar pedido de remanejamento para o final da lista de classificados, será 

desclassificado e excluído do teste seletivo para todos os fins. 

 

§ 2º. O candidato que não estiver apto a tomar posse no estágio pelo não 

cumprimento do disposto no artigo 16, inciso IV, será remanejado para o final da lista dos 

classificados, não podendo ser convocado novamente antes de o serem todos os candidatos 



 

 

classificados no teste seletivo que ficarem à sua frente, ainda que venha a cumprir as condições 

daquele artigo antes da sua segunda convocação. 

 

Art. 18. Apresentada a documentação dentro do prazo, o candidato será admitido à 

prestação do estágio mediante ato do Defensor Público-Geral do Estado. 

 

§ 1º. Caso o candidato não apresente a documentação no referido prazo, será 

automaticamente desclassificado e convocado o seguinte. 

 

§ 2º. Cabe à Coordenação de Estágio determinar a lotação dos estagiários junto a 

cada órgão de atuação da Defensoria Pública do Estado, designando-os e removendo-os, de 

modo a propiciar um aprendizado prático e eficiente, em correspondência com as necessidades 

do serviço. 

 

Art. 19.  Ao término do primeiro ano de estágio, o contrato poderá ser prorrogado 

a critério da Administração e mediante requerimento escrito do estagiário dirigido à 

Coordenação de Estágio, antes do vencimento do respectivo termo, instruído com documento 

comprobatório da manutenção do vínculo acadêmico. 

 

Parágrafo único. O estágio não será prorrogado se não o for requerido na forma 

do caput deste artigo, bem como se o estagiário não estiver com a matrícula regular ou em caso 

de colação de grau. 

 

VI – DA POSSE, DESIGNAÇÃO E EXERCÍCIO 

 

Art. 20. O estagiário tomará posse junto a Coordenação de Estágio, que fará sua 

designação e lhe dará matrícula. 

 

§ 1º. No prazo de 3 (três) dias úteis, a contar da data da posse, o estagiário deverá 

dirigir-se ao órgão para o qual foi designado e apresentar-se ao respectivo Defensor Público ou 

outro profissional orientador, a fim de entrar em exercício. 

 

§ 2º. No prazo de 8 (oito) dias a contar da data em que iniciou o exercício, deverá o 

estagiário devolver à Coordenação de Estágio o documento da designação devidamente 

assinado pelo Defensor Público ou outro profissional orientador, sob pena de desligamento. 

 

Art. 21. Tornar-se-á sem efeito a admissão do estagiário que não tomar posse nos 

prazos regulamentares. 

 

Parágrafo único. Uma nova admissão, ainda que por ato do Defensor Público-

Geral do Estado, a requerimento do habilitado, só será possível se, havendo ainda vaga, 

comprovar o mesmo, motivo de força maior que o tenha impedido de tomar posse. 

 

VII – DA CARGA-HORÁRIA DO ESTÁGIO E DA BOLSA-AUXÍLIO 
 

Art. 22. A carga horária do estágio terá a duração de até 30 (trinta) horas 

semanais, distribuídas em jornada de até 6 (seis) horas diárias, a ser definida em ato do 

Defensor Público-Geral, podendo estas serem compensadas, desde que cumprida a carga 

semanal e de acordo com a conveniência do serviço. 

 

Parágrafo único. A compensação deverá ser requerida pelo estagiário através de 

pedido formal, dirigido à Coordenação de Estágio, e será deferida somente se devidamente 

justificada e com a autorização do Defensor Público ou outro profissional orientador. 

 

Art. 23. O estagiário fará jus a percepção de bolsa-auxílio e auxílio-transporte, em 

valor fixado por ato do Defensor Público-Geral. 

 



 

 

Parágrafo único. Para que o estagiário faça jus à bolsa de que trata este artigo 

deverá, obrigatoriamente, cumprir a carga-horária definida. 

 

Art. 24. Para efeito de cálculo do pagamento da bolsa-auxílio, será considerada a 

frequência mensal do estagiário, deduzindo-se as diárias relativas às ausências injustificadas. 

 

§ 1º. O atraso injustificado do estagiário também significará o desconto 

correspondente a meia diária, desde que não ultrapasse 1 (uma) hora e permaneça em suas 

atividades até o horário determinado para o término de seu expediente. 

 

§ 2º. Entende-se por ausência justificada: 

 

I – Os dias faltados por motivo de participação em congresso ou eventos similares 

que tenham estrita relação com o curso realizado pelo estagiário, desde que com a devida 

anuência do Defensor Público ou outro profissional orientador e devidamente comprovado com 

o respectivo certificado; 

II – Os dias faltados em razão do comparecimento obrigatório em audiências 

forenses ou outras práticas exigidas pelo estabelecimento de ensino para efeito de cumprimento 

da matéria de prática acadêmica; 

III – Os dias faltados em razão de doença, que deverão ser justificados por atestado 

médico, até o limite de 15 (quinze) dias, e no caso das licenças médicas superiores a esse prazo, 

o estágio ficará suspenso, na forma do art. 49. 

 

§ 3º. Sem qualquer prejuízo, poderá o estagiário ausentar-se do estágio: 

 

I – por 1 (um) dia, para doação de sangue; 

II – por 8 (oito) dias consecutivos em razão de: 

a) casamento; 

b) falecimento de cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, 

enteados, menor sob sua guarda ou tutela e irmãos. 

 

§ 4º. Em dias de prova, o estagiário poderá ter a sua carga horária de estágio 

reduzida à metade, mediante prévia comunicação ao Defensor ou outro profissional orientador, 

junto ao qual servir, ficando, todavia, obrigado a comprovar a prestação dos referidos exames. 

 

Art. 25.  É ainda assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração 

igual ou superior a 1 (um) ano, período de recesso de 30 (trinta) dias, de forma fracionada, em 

dois períodos de quinze dias, a ser gozado preferencialmente durante suas férias acadêmicas. 

 

§ 1º. O recesso de que trata este artigo será remunerado. 

 

§ 2º. Os dias de recesso previstos neste artigo serão concedidos de maneira 

proporcional, nos casos de o estágio ter duração inferior a 1 (um) ano. 

 

Art. 26. A frequência do estagiário será atestada através de sistema de ponto 

eletrônico, que será controlado pela Coordenação de Gestão de Pessoas. 

 

Parágrafo único. Nos locais onde não tiver ponto eletrônico instalado, a 

frequência será atestada através de sistema de ponto manual, que será controlado pelo Defensor 

Público ou outro profissional orientador, ou servidor por estes designados, devendo ser 

encaminhada mensalmente à Coordenação de Estágio até o quinto dia útil do mês, a lista de 

frequência dos estagiários relativa ao mês anterior. 

 

VIII – DA REMOÇÃO 
 

Art. 27. O estagiário poderá ser removido de um para outro órgão de atuação da 

Defensoria Pública do Estado: 



 

 

 

I – A pedido do estagiário; 

II – De ofício, a critério da Coordenação de Estágio, observado o interesse da 

administração; 

III – A pedido do Defensor Público ou outro profissional orientador; 

IV – Por permuta, mediante expressa anuência do Defensor Público ou outro 

profissional orientador. 

 

Parágrafo único. Na hipótese do Defensor Público ou outro profissional 

orientador proceder a devolução do estagiário, a Coordenação de Estágio deverá realocá-lo em 

outro setor, se for possível. 

 

Art. 28. A remoção a pedido depende da concordância expressa do Defensor 

Público ou outro profissional orientador e somente poderá ser concedida após 4 (quatro) meses 

de exercício no referido órgão da Defensoria Pública, salvo havendo motivo de força maior. 

 

§ 1º. O requerimento de permuta deverá ser dirigido à Coordenação de Estágio, sendo 

o seu deferimento condicionado à existência de vaga no órgão para o qual se pede a transferência. 

 

§ 2º. O estagiário que solicitar remoção permanecerá em exercício no órgão da 

Defensoria onde estiver servindo até que seja autorizada a permuta. 

 

Art. 29. A remoção de ofício se fará por necessidade do serviço, ou por 

conveniência de aprendizado e do treinamento profissional, periodicamente, de forma a 

possibilitar o estágio junto aos diversos órgãos de atuação da Defensoria Pública. 

 

IX – DA PRÁTICA DO ESTÁGIO DE DIREITO 

 

Art. 30. O estagiário do curso de Direito auxiliará o Defensor Público no 

atendimento às partes beneficiárias da Justiça Gratuita e dele receberá as instruções e ensinamentos 

práticos pertinentes. 

 

Art. 31. Ao estagiário do curso de Direito compete: 

 

I – O exame dos autos, findos ou em curso, apresentando um resumo por escrito 

dos mesmos; 

II – A elaboração de peças jurídicas a serem revisadas pelo Defensor Público 

orientador; 

III – Acompanhar o Defensor Público em audiências, procedimentos em delegacias 

de polícia e visitas a estabelecimentos prisionais e de internação de adolescentes; 

IV – O comparecimento a cartórios, secretarias, Tribunais, e outras repartições 

públicas, relacionadas com as atividades da Defensoria Pública; 

V – A participação nas atividades decorrentes de convênios e parcerias firmados pela 

Defensoria Pública, quer se realizem na sede do estágio, quer em outros locais do Estado; 

VI – Realizar pesquisas sobre a matéria jurídica relativa à respectiva atividade, seja 

de doutrina ou de jurisprudência; 

VII – Cumprir outras tarefas, tais como: acompanhamento do andamento de 

processos, obtenção de certidões, cópias de julgados e de documentos diversos, 

acompanhamento de assistidos em delegacias de polícia, além de outras, desde que tais 

atividades não sejam privativas do próprio Defensor Público. 

 

Art. 32. Durante o estágio de Direito, a Escola Superior da Defensoria Pública, 

com o apoio da Coordenação de Estágio, poderá promover seminários, palestras, debates e 

outras atividades didáticas, sobre matéria relacionada com o aprendizado do estagiário e atribuir 

carga horária a ser computada em sua pasta funcional como de efetivo estágio, expedindo para 

tanto, o competente certificado. 

 



 

 

X – DOS DEVERES E PROIBIÇÕES 
 

Art. 33. É dever dos estagiários: 

 

I – Acatar as instruções e determinações do Defensor Público ou outro profissional 

orientador junto ao qual servirem; 

II – Respeitar as partes e tratá-las com urbanidade; 

III – Observar sigilo quanto à matéria dos procedimentos em que atuarem, 

especialmente nos casos que tramitem em segredo de Justiça; 

IV – No caso do estágio forense, restituir ao Defensor Público, no prazo 

determinado, os autos que lhes tiverem sido entregues para estudo ou elaboração de peça 

processual. 

 

Art. 34. É vedado ao estagiário: 

 

I – Patrocinar, particularmente, interesse de partes que tenham direito à assistência 

jurídica, judicial e extrajudicial, integral e gratuita; 

II – Atuar, como procurador constituído, em vara ou cartório, judicial ou 

extrajudicial, perante a qual funcione o órgão da Defensoria Pública em que estiver lotado; 

III – Receber, a qualquer título, quantias, valores ou bens em razão da sua função, 

salvo o valor devido a título de bolsa-auxílio e auxílio-transporte; 

IV – Valer-se do estágio para captar clientela ou obter vantagem para si, ou para 

outrem; 

V – Usar documento comprobatório de sua condição para fins estranhos à função; 

VI – Manter sob sua guarda, sem autorização do Defensor Público ou outro 

profissional orientador, papéis ou documentos pertencentes às partes assistidas pela Defensoria 

Pública. 

 

Art. 35. Aplicam-se aos estagiários os impedimentos e proibições previstos na Lei 

Complementar Estadual n° 59/05 (arts. 79 e 80), no que lhes for aplicável. 

 

XI – DO DESLIGAMENTO 

 

Art. 36. O desligamento do estagiário ocorrerá: 

 

I – De ofício: 

a) ao término do Estágio; 

b) em virtude de sua colação de grau; 

c) pela interrupção do curso superior; 

d) se não comprovar, pela forma e no prazo determinados nesta Resolução, ter-se 

apresentado ao Defensor Público ou outro profissional orientador para o exercício; 

e) se apresentar mais de 2 (duas) faltas mensais não justificadas, consecutivas ou 

intercaladas; 

f) a bem do interesse público, em decisão devidamente fundamentada do Defensor 

Público-Geral. 

 

II – Voluntariamente, em qualquer fase do estágio, mediante requerimento dirigido 

à Coordenação de Estágio. 

 

XII – DAS SANÇÕES DISCIPLINARES 

 

Art. 37. São aplicáveis aos estagiários as seguintes sanções administrativas: 

 

I – Advertência; 

II – Suspensão; 

III – Exclusão. 

 



 

 

Art. 38. Caberá pena de advertência nos seguintes casos: 

 

I – Negligência no cumprimento das tarefas, desde que do fato não tenha resultado 

prejuízo para o serviço público, ou para as partes assistidas pela Defensoria Pública; 

II – Faltas leves em geral. 

 

Art. 39. A suspensão, com o consequente desconto na bolsa-auxílio, pelo período 

de 1 (um) a 15 (quinze) dias, será aplicada nos casos de: 

 

I – Reincidência específica de falta punível com advertência; 

II – Faltas graves que, por sua natureza, não ensejem punição de exclusão. 

 

Parágrafo único. O período de suspensão não é computável para nenhum efeito. 

 

Art. 40. A exclusão ocorrerá nos casos de: 

I – Violação de qualquer dos preceitos previstos no Capitulo X desta Resolução; 

II – Reincidência específica de falta punível com suspensão. 

 

XIII – DO PROCESSO DE APURAÇÃO DE FALTA DISCIPLINAR 

 

Art. 41. O processo de apuração de falta disciplinar será iniciado mediante 

provocação do Defensor Público ou outro profissional orientador do estagiário, bem como de 

ofício pelo Coordenador de Estágio. 

 

Art. 42. O processo será conduzido por Comissão Julgadora composta pelo 

Coordenador de Estágio, que será o presidente, e mais dois membros, Defensores Públicos 

designados por ato da Defensoria Pública-Geral. 

 

Art. 43. Instaurado o processo, o Coordenador de Estágio notificará o estagiário, 

com cópia integral do procedimento, para apresentar, no prazo de 10 (dez) dias úteis, resposta 

escrita, com indicação de provas que eventualmente pretenda produzir. 

 

§ 1º. A Comissão Julgadora poderá, como medida preventiva, suspender o 

estagiário a quem for imputada falta passível de punição de exclusão, enquanto durar o 

processo, até o máximo de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração. 

 

§ 2º. A medida aplicada no parágrafo anterior será considerada sem conotação 

disciplinar e seu período será devidamente computado para os devidos fins, caso o resultado do 

procedimento seja favorável ao estagiário. 

 

Art. 44. Vencido o prazo, com ou sem resposta, o Coordenador designará 

audiência para produção de provas, caso tenham sido requeridas ou indicadas de ofício pela 

Comissão, garantido o direito de apresentação de alegações finais nesta audiência. 

 

Art. 45. Ato contínuo, a Comissão Julgadora deliberará, no prazo de 10 (dez) dias 

úteis, cabendo prorrogação por igual período em decisão fundamentada, dando ciência às 

partes. 

 

Art. 46. Da decisão caberá recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, dirigido a 

Defensoria Pública-Geral. 

 

Art. 47. Não poderão requerer reingresso na Defensoria Pública os estagiários 

excluídos em procedimento previsto neste Capítulo. 

 

XIV – DA EFICÁCIA DO ESTÁGIO  

 



 

 

Art. 48. O tempo de estágio na área jurídica será considerado serviço público 

relevante, tendo esses estagiários o direito de contar o tempo de estágio como de efetivo 

exercício de prática forense, para fins de concurso público. 

 

Art. 49. Decorridos mais de 15 (quinze) dias de licença médica corridos ou 

intercalados, a cada seis meses de estágio, o contrato de estágio será suspenso até o efetivo 

retorno do estagiário as suas atividades, sem remuneração. 

 

§ 1º. Nos casos de estágio na área jurídica, o período em que o estágio ficar 

suspenso em função do disposto no caput, não será computado para fins de exercício de prática 

forense. 

 

§ 2º. O estagiário com contrato suspenso não terá direito a retornar à mesma 

Defensoria perante a qual exercia as suas funções ao tempo do início do afastamento, devendo, 

quando da reintegração, ser designado pela Coordenação de Estágio para Defensoria onde 

houver vaga disponível e, caso não exista vaga, o estagiário aguardará ser designado para o 

local onde surgir a primeira vaga. 

 

XV – DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 50. As certidões e declarações referentes ao estágio serão expedidas pela 

Defensoria Pública-Geral ou pela Coordenação de Estágio, a critério da primeira. 

 

Art. 51. Incumbe à Coordenação de Estágio expedir demais as ordens de serviço 

necessárias ao cumprimento desta Resolução, diversas da prevista no artigo anterior. 

 

Art. 52. Aplicam-se as disposições contidas nesta Resolução aos estagiários 

anteriormente inscritos. 

 

Art. 53. Os casos omissos nesta Resolução serão decididos pela Defensoria 

Pública-Geral. 

 

Art. 54. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 55. Ficam revogadas as Resoluções CSDPE nºs 06/2006, 24/2009, 07/2013, 

22/2013, 29/2014, 52/2015, 75/2017, 100/2018, 101/2018 e 103/2018. 

 

 

Sala de Reuniões do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Piauí, 

Teresina – PI, 70ª Sessão Extraordinária, em 15 de março de 2019.        

 

 

 

Erisvaldo Marques dos Reis  

Defensor Público-Geral  

Presidente do Conselho Superior da Defensoria Pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

RESOLUÇÃO CSDPE/PI Nº 119/2019, de 01 de junho de 2019. 

 

 

Regulamenta os institutos da Vacância e da 

Recondução em casos em que o Defensor 

Público estável deseja tomar posse em cargo 

inacumulável com suas funções.  

 

 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 

PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais, previstas no art. 17, XII da Lei Complementar 

Estadual nº 59 de 30 de novembro de 2005, e 

 

CONSIDERANDO que o art. 9º da Lei Complementar Estadual nº 59/05 determina 

que compete à Defensoria Pública Geral editar os atos de administração que importem 

provimento ou vacância de cargos efetivos. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Esta resolução regulamenta os institutos da vacância e da recondução em casos 

em que o Defensor Público estável deseja tomar posse em cargo inacumulável com suas 

funções. 

 

Art. 2º O Defensor deverá comunicar formalmente sua pretensão de vacância em 

decorrência de posse em cargo inacumulável através de requerimento escrito dirigido à 

Defensoria Pública Geral do Estado do Piauí, devendo o pedido ser protocolado em até 

10 (dez) dias após a posse no novo cargo, com efeitos retroativos à data da efetiva posse 

neste. 

 

§ 1º O Defensor deverá instruir seu pedido com cópia do ato de nomeação ou termo de 

posse no novo cargo, bem como deverá efetuar a devolução da identidade funcional ou 

justificativa dos motivos da não devolução (perda ou extravio). 

 

§ 2º Nos casos em que o Defensor opte por fazer o pedido de vacância antes da posse no 

novo cargo, deverá no prazo de 10 (dez) dias após esta, enviar o respectivo termo à 

Defensoria Pública Geral do Estado do Piauí. 

 

§ 3º O prazo previsto no caput deverá ser respeitado, sob o risco de tornar sem efeito o 

pedido de vacância, salvo em caso fortuito ou força maior devidamente comprovado, 

ficando afastado do cargo de origem a partir da posse no novo cargo. 

 

Art. 3º Não poderá ser posto em vacância, o Defensor Público que: 

 

I – não era estável no cargo à época do requerimento; 

 

II – não tenha sido nomeado ou investido em cargo inacumulável, mesmo quando 

estável no cargo de origem; 



 

 

 

III – não tenha formulado pedido formal de vacância, conforme art. 2º desta resolução. 

 

Art. 4º O Defensor Público que requerer vacância fará jus ao recebimento do 13º salário 

e férias proporcionais. 

 

Parágrafo único. Fará jus ao recebimento destas mesmas verbas o Defensor Público 

não estável que venha a tomar posse em cargo inacumulável. 

 

Art. 5º O Defensor Público estável que tomar posse em outro cargo inacumulável 

poderá ser reconduzido ao cargo anteriormente ocupado em decorrência de: 

 

I – inabilitação no estágio probatório do novo cargo inacumulável; 

 

II – desistência do novo cargo público, desde que não tenha se estabilizado; 

 

III – reintegração do anterior ocupante do cargo. 

 

§ 1º Encontrando-se provido o local de origem, o Defensor será aproveitado em outra 

Defensoria de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado. 

 

§ 2º Na hipótese do inciso III do caput, em vez de ser reconduzido ou reaproveitado, o 

Defensor poderá ser, ainda, posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao 

tempo de serviço. 

 

§ 3º Salvo doença comprovada por junta médica oficial, será tornada sem efeito a 

recondução, se o Defensor não entrar em exercício no prazo de trinta dias. 

 

Art. 6º O instituto da recondução poderá ser aplicado ainda que o novo cargo, em cujo 

estágio probatório ocorreu a desistência ou inabilitação, seja estadual, distrital ou 

municipal, ou mesmo federal submetido a regime próprio. 

 

Art. 7º Não poderá ser reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, o servidor que: 

 

I – não era estável no cargo de Defensor Público ocupado anteriormente; 

 

II – esteja em exercício há mais de 3 (três) anos no novo cargo público ou venha a se 

tornar estável nele. 

 

Art. 8º O Defensor Público posto em vacância ou reconduzido não terá direito à ajuda 

de custo ou a qualquer outra indenização, salvo o disposto no art. 4º. 

 

Art. 9º O pedido de recondução deverá ser feito através de requerimento escrito dirigido 

à Defensoria Pública Geral do Estado do Piauí, contendo: 

 

I – cópia do documento emitido pelo órgão que o inabilitou, comprovando a reprovação 

no Estágio Probatório; ou 

 

II – cópia do pedido de desistência protocolado no órgão público, comprovando a 

desistência do cargo durante o estágio probatório. 

 



 

 

Parágrafo único. A recondução se dará de ofício, em virtude da reintegração do 

ocupante anterior do cargo. 

 

Art. 10. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação. 

 

 

Sala de Reuniões do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Piauí, 124ª 

Sessão Ordinária, em 31 de maio de 2019. 

 

 

 

Erisvaldo Marques dos Reis 

Defensor Público Geral 

Presidente do CSDPE 

 

 


