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CONSELHO SUPERIOR 
DA DEFENSORIA PÚBLICA 

RESOLUÇÃO CSDPE/PI N° 129/2020, de 04 de fevereiro de 2020. 

Acrescenta o inciso III, ao art. 80, da 
Resolução CSDPE n° 14/2011, que 
dispõe sobre a organização da 
Diretoria das Defensorias Públicas 
Regionais. 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSO1nA PÚBLICA, 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, e 

CONSIDERANDO que cabe ao Conselho Superior da Defensoria Pública a 
fixação e a alteração das atribuições dos órgãos de atuação da Defensoria Pública (§ 1° 
do art. 102, Lei Complementar n° 80/94, com redação da Lei Complementar n° 
132/2009); 

CONSIDERANDO a necessidade de aprimorar a distribuição de 
atribuições entre os órgãos de execução que atuam nas Defensorias Públicas Regionais, 
aperfeiçoando suas atuações; 

CONSIDERANDO a criação, pela Lei Complementar n° 424, de 22 de 
abril de 2019, do cargo de Juiz Auxiliar de Entrância Final com atuação em Altos, e a 
respectiva Instalação, pela Portaria n° 2051 /2019, da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí; 

CONSIDERANDO a agregação das Comarcas de Alto Longa e de 
Beneditinos pela Comarca de Altos, através Resolução n° 15/2016, do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí; 

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 n°80/1994, 

RESOLVE: 



Á 
CONSELHO SUPERIOR 
DA DEFENSORIA PÚBLICA 

Art. 1° Criar a 2a Defensoria Pública de Altos. 

Art. 2° Acrescentar o inciso 111 ao art. 8° da Resolução CSDPE n° 14/2011, com a 
seguinte redação: 

Art. 8° (...) 

III - A Defensoria Pública de Altos, composta por 02 (dois) órgãos 
de atuação, atua da seguinte maneira: 

a) A Primeira Defensoria Pública de Altos tem atuação principal nos 

feitos relacionados aos processos criminais, à Fazenda Pública e ao 
Registro Público, nos processos de atos infracionais de que trata o 

Estatuto da Criança e do Adolescente, no Juizado Especial Criminal, 
na assistência jurídica a presos em delegacias, e, ocorrendo colidência 
de interesses entre assistidos, nos processos que tratam das matérias 

relacionadas à atribuição da Segunda Defensoria Pública de Altos-PI; 

b) A Segunda Defensoria Pública de Altos tem atuação principal nos 
feitos relacionados aos processos de Direito das Famílias e das 
Sucessões, Cíveis em geral, nas matérias cíveis de que trata o 

Estatuto da Criança e do Adolescente, no Juizado Especial Cível e, 
ocorrendo colidência de interesse entre assistidos, nos processos que 
tratam das matérias relacionadas à atribuição da Primeira Defensoria 
Pública de Altos-PI. 

Art. 30 As despesas resultantes desta Resolução estão condicionadas à prévia 
disponibilidade financeira e orçamentária desta Defensoria Pública do Piauí. 

Art. 4° Fica assegurado à Defensora Pública titular da Defensoria de Altos a opção pela 
Primeira ou Segunda Defensorias Públicas, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 
notificação advinda da Defensoria Pública Geral. 



CONSELHO SUPERIOR 

DA DEFENSORIA PÚBLICA 

Art. 50 
Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala de Reuniões do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Piauí, 74' 
Sessão Extraordinária, em 24 de janeiro de 2020. 

Árt  
do 	arques/uos Reis 

efensor Público Geral 
Presidente do CSDPE 
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