
 

 

RESOLUÇÃO CSDPE Nº 134/2020, de 20 de outubro de 2020. 
 

Institui e regulamenta o Estágio Obrigatório e o Estágio Não Obrigatório na 

Defensoria Pública do Estado do Piauí; altera o caput, revoga o parágrafo 

único e acrescenta os parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º ao art. 1º; altera o caput do 

art. 5º; altera o parágrafo único do art. 6º; revoga o parágrafo único e 

acrescenta os parágrafos 1º e 2º ao art. 8º; revoga o parágrafo único e 

acrescenta os parágrafos 1º e 2º ao art. 16; acrescenta o art. 21-A; altera o 

art. 23; acrescenta o art. 23-A; altera o caput e os parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º do 

art. 24; altera os parágrafos 1º e 2º do art. 25; revoga o parágrafo único e 

acrescenta os parágrafos 1º e 2º ao art. 27; renumera o inciso IV e acrescenta 

o inciso V ao art. 33; acrescenta o inciso VII ao art. 34; revoga o parágrafo 

único e acrescenta os parágrafos 1º e 2º ao art. 39; altera o art. 51 da 

Resolução CSDPE nº 116/2019; e revoga a Resolução CSDPE nº 28/2014, 

de 04 de abril de 2014. 

 

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, 

 

CONSIDERANDO a necessidade de adequar o regulamento de estágio no âmbito da 

Defensoria Pública do Estado do Piauí à Lei Federal nº 11.788/2008, 

 

RESOLVE: 
 
Art. 1º Alterar o caput, revogar o parágrafo único e acrescentar os parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º ao 

art. 1º da Resolução CSDPE nº 116/2019, com a seguinte redação: 

 
Art. 1º Ficam instituídos o estágio obrigatório e o estágio não obrigatório no 

âmbito da Defensoria Pública do Estado do Piauí, cujos quadros serão formados 

por estudantes que, comprovadamente, estejam matriculados e frequentando 

estabelecimento de ensino superior oficialmente reconhecido, nos 4 (quatro) 

últimos semestres, destinado para os seguintes cursos: 

§ 1º No estágio obrigatório, o cumprimento da carga horária é requisito para 

conclusão do curso e obtenção de diploma. 

§ 2º O estágio não obrigatório é remunerado e as atividades desenvolvidas são 

opcionais e acrescidas à carga horária regular e obrigatória. 

§ 3º O número de vagas será fixado de acordo com os critérios definidos pela 

Defensoria Pública-Geral, observando-se a dotação orçamentária. 

§ 4º O numero acadêmicos em vagas de estágio obrigatório não poderá superar 

o de estudantes em vagas de estágio não obrigatório lotados em cada 

Defensoria. 

 



 

 

Art. 2º Alterar o caput do art. 5º da Resolução CSDPE nº 116/2019, que passará a ter a seguinte 

redação: 

Art. 5º O estágio será ofertado mediante celebração do Termo de Convênio 

com a Instituição de Ensino Superior.  

 

Art. 3º Alterar o parágrafo único do art. 6º da Resolução CSDPE nº 116/2019, que passará a ter 

a seguinte redação: 

 

Parágrafo único. O Teste Seletivo para o estágio obrigatório e para o estágio 

não obrigatório poderá ser na forma de prova ou análise curricular, exceto para 

os acadêmicos de Direito candidatos ao estágio não obrigatório, cujo Teste 

Seletivo será necessariamente na forma de prova. 

 

Art. 4º Revogar o parágrafo único e acrescentar os parágrafos 1º e 2º ao art. 8º da Resolução 

CSDPE nº 116/2019, com a seguinte redação:  
 

§ 1º. 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. 

§ 2º. No caso de candidato a vaga de estágio obrigatório, não será exigido o 

cumprimento do inciso IV. 

 
Art. 5º Revogar o parágrafo único e acrescentar os parágrafos 1º e 2º ao art. 16 da Resolução 

CSDPE nº 116/2019, com a seguinte redação: 
 

§ 1º 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. 

§ 2º. No caso de candidato a vaga de estágio obrigatório, não será exigido o 

cumprimento dos incisos V e VI. 

 
Art. 6º Acrescentar o art. 21-A à Resolução CSDPE nº 116/2019, com a seguinte redação: 

 
Art. 21-A. Em casos de excepcional urgência, a Defensoria Pública Geral 

poderá autorizar a convocação de estagiários obrigatórios, independentemente 

de teste seletivo, no limite de dois estagiários obrigatórios por órgão de atuação, 

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.  

§1º Nos casos previstos no presente artigo, o termo de compromisso terá 

validade de 6 (seis) meses, ficando sua prorrogação condicionada à  inexistência 

de aprovados no teste seletivo para estágio obrigatório. 



 

 

§ 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.  

 

Art. 7º Alterar o art. 23, da Resolução CSDPE nº 116/2019, que passará a ter a seguinte 

redação: 
Art. 23. O estágio não obrigatório dará direito a percepção de bolsa-auxílio e 

auxílio-transporte, em valor fixado por ato do Defensor Público-Geral.  

 

Art. 8º Acrescentar o art. 23-A à Resolução CSDPE nº 116/2019, com a seguinte redação: 
 

Art. 23-A. O estágio obrigatório dará direito a seguro contra acidentes pessoais 

e a percepção de auxílio-transporte, em valor fixado por ato do Defensor 

Público-Geral. 

 

Art. 9º Alterar o caput e os parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º do art. 24 da Resolução CSDPE nº 

116/2019, que passam a ter a seguinte redação: 

 
Art. 24. Para efeito de cálculo do pagamento da bolsa-auxílio decorrente do 

estágio não obrigatório, será considerada a 

frequência mensal do estagiário, deduzindo-se as diárias relativas às ausências 

injustificadas. 

§ 1º. O atraso injustificado do ocupante da vaga de estágio não obrigatório 

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, no estágio obrigatório e no estágio não 

obrigatório: 

 § 3º. No estágio obrigatório e no estágio não obrigatório, sem qualquer 

prejuízo, poderá o estagiário ausentar-se do estágio:  

 § 4º. No estágio obrigatório e no estágio não obrigatório 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. 10. Alterar os parágrafos 1º e 2º do art. 25 da Resolução CSDPE nº 116/2019, que passam 

a ter a seguinte redação: 

 
§ 1º. No estágio não obrigatório, o recesso de que trata este artigo será 

remunerado.  

§ 2º. Os dias de recesso previstos neste artigo serão concedidos de maneira 

proporcional. 



 

 

 

Art. 11. Revogar o parágrafo único e acrescentar os parágrafos 1º e 2º ao art. 27 da Resolução 

CSDPE nº 116/2019, com a seguinte redação: 

 

§ 1º 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. 

§ 2º Não poderá haver, entre Defensorias, permuta, remoção ou remanejamento 

entre ocupante de vaga de estágio obrigatório e de vaga de estágio não 

obrigatório. 

 

 

Art. 12. Renumerar o inciso IV e acrescentar o inciso V ao art. 33 da Resolução CSDPE nº 

116/2019, com a seguinte redação: 

 
IV – Manter sigilo quanto às senhas de acesso aos sistemas de processamento 

eletrônico que lhes forem confiadas em virtude do desenvolvimento das suas 

atividades;  

V – No caso do estágio de Direito, restituir ao Defensor Público, no prazo 

determinado, os autos que lhes tiverem sido entregues para estudo ou 

elaboração de peça processual. 
 
Art. 13. Acrescentar o inciso VII ao art. 34 da Resolução CSDPE nº 116/2019, com a seguinte 

redação: 

 

VII – Fornecer as senhas de acesso aos sistemas de processamento eletrônico 

que lhes forem confiadas em virtude do desenvolvimento das suas atividades. 

 
Art. 14. Revogar o parágrafo único e acrescentar os parágrafos 1º e 2º ao art. 39 da Resolução 

CSDPE nº 116/2019, com a seguinte redação: 

 
§ 1º. No estágio não obrigatório, ocorrerá o consequente desconto na bolsa-

auxílio, proporcionalmente ao período da suspensão imposta.  

§ 2º. O período de suspensão não é computável para nenhum efeito. 

 

Art. 15. Alterar o art. 51 da Resolução CSDPE nº 116/2019, passando a ter a seguinte redação:  

 
Art. 51. Incumbe à Coordenação de Estágio expedir as demais ordens de 

serviço necessárias ao cumprimento desta Resolução, diversas da prevista no 

artigo anterior. 

 
Art. 16.  Revogar a Resolução CSDPE nº 28/2014, de 04 de abril de 2014. 

 



 

 

Art. 17. 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, 138ª Sessão Ordinária, em 14 de agosto de 2020.    

 

 

 

 

Erisvaldo Marques dos Reis 
Defensor Público Geral 

Presidente do CSDPE 
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