
                                  

 

 

 
  

 

 

RECOMENDAÇÃO DE CARÁTER GERAL CGDPE/PI  Nº 05/2020 
 

RECOMENDA AOS DEFENSORES PÚBLICOS DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ CONDUTAS 
A SEREM ADOTADAS NA DEVOLUÇÃO DE AUTOS 
JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS. 

 
A CORREGEDORA-GERAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas 

atribuições previstas nos artigos 103 e 105, XI, da Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994 e art.20, 
inciso XVII da Lei Complementar nº 59, de 30 de novembro de 2005;  

 
CONSIDERANDO a incumbência da Corregedoria-Geral zelar pela regularidade e 

aperfeiçoamento das atividades da Defensoria Pública, resguardada a independência funcional de seus 
membros, nos termos do artigo 105, inciso IX, da Lei Complementar federal nº 80, de 12 de janeiro de 1994; 

CONSIDERANDO que a Corregedoria-Geral é órgão da administração superior da Defensoria 
Pública do Estado encarregado da orientação e fiscalização da atividade funcional, bem como da regularidade 
do serviço, nos termos do artigo 18, caput, da Lei Complementar Estadual nº 059, de 30 de novembro de 2005; 

CONSIDERANDO que é dever do Defensor Público obedecer, nos autos em que oficiar, os 
prazos processuais e as formalidades exigidas pelos julgamentos nas decisões, na forma do art. 78, II da Lei 
Complementar nº 059, de 30 de novembro de 2005; 

CONSIDERANDO que a perda reiterada de prazo, nos limites do art. 91, II da lei Complementar 
nº 059 de 30 de novembro de 2005, é passível de aplicação de pena de demissão. 

 
R E S O L V E: 
 
Art.1º Recomendar a todos os Defensores Públicos que observem os prazos legais ou os 

assinalados pelo Juiz ou por Órgãos da Administração Superior da Defensoria Pública, procedendo à regular e 
tempestiva devolução dos autos judiciais ou administrativos recebidos com vista para manifestação ou 
retirados mediante carga. 

Art.2º Recomendar que em sendo necessária a permanência dos autos judiciais ou 
administrativos referidos no art.1º em poder do Defensor Público, para adoção de providências 
imprescindíveis à prestação do serviço, por período superior ao legalmente previsto ou fixado por quem de 
direito, deverá ser requerida formalmente a dilação do prazo, com a devida justificativa. 

Art.3º Publique-se na área específica destinada à Corregedoria-Geral no sítio eletrônico da 
Defensoria Pública do Estado do Piauí. 

Esta Recomendação entra em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DA CORREGEDORA-GERAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, em Teresina, 31 de julho de 

2020. 
 
 

 
ANA PATRÍCIA PAES LANDIM SALHA 
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