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CONSELHO SUPERIOR 
DA DEFENSORIA PÚBLICA 

RESOLUÇÃO CSDPE/PI N° 130/2020, de 04 de fevereiro de 2020. 

Acrescenta os § 1° e 2°, ao art. 46 da 
Resolução CSDPE N° 108, de 22 de 
novembro de 2018. 

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 n°59 de 30 de novembro de 2005, e 

CONSIDERANDO a necessidade de uniformizar o regime de atuação em 
serviços de natureza extraordinária, prevista no capítulo V, da Resolução CSDPE n° 
108/2018, de 22 de novembro de 2018, 

RESOLVE: 

Art.1° Acrescentar os §1° e §2°, ao artigo 46 da Resolução CSDPE N° 108, de 22 de 
novembro de 2018, na forma seguinte: 

§1° Fica definido, no âmbito da Defensoria Pública do Estado do Piauí, 
que o membro da Defensoria Pública em atuação de serviço de natureza 

extraordinária, somente fará jus à concessão de folga compensatória, se a 
atuação no serviço extraordinário for precedida de ato do Defensor 

Público-Geral, ou por delegação deste, de ato de Diretor da Defensoria 
Pública e comprovada por relatório encaminhado à Corregedoria Geral 
da Defensoria Pública, no prazo do §1° do art.13. 

§2° No Ato do Defensor Público Geral, ou do Diretor da Defensoria 
Publica, por delegação do Defensor Público Geral, para atuação de 
Defensor Público em serviço de natureza extraordinária, deverá constar a 
quantidade de folgas compensatórias correspondentes à efetiva atuação, 
não podendo ser inferior a 01 (um), nem superior a 05 (cinco) dias. 

Art. 2° 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. 
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Defensor Público Geral 
Presidente do CSDPE 
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