
 
 

RESOLUÇÃO CSDPE Nº 135/2020, de 20 de outubro de 2020. 
 

 
 
Acrescenta o art. 17-A à Resolução CSDPE Nº 
108, de 22 de novembro de 2018 que 
regulamenta a atuação da Defensoria Pública de 
forma ininterrupta e a concessão de folgas 
compensatórias. 
 
 
 

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 a necessidade de se organizar o plantão defensorial durante o período do 
recesso forense nas Defensorias Públicas Regionais onde já estiverem instalados e organizados  
pelo Poder Judiciário, os Núcleos de Audiência de Custódia  e o Plantão Regionalizado no 
recesso forense, assegurando-se, assim, a sua atuação contínua e ininterrupta. 
 
 
RESOLVE: 
 
Art.1º Acrescentar o artigo 17-A à Resolução CSDPE nº 108/2018, com a seguinte redação: 
 

Art. 17-A - Nas Defensorias Públicas Regionais, o plantão do Defensor, onde já 
estiverem instalados e organizados pelo Poder Judiciário, os Núcleos de 
Audiência de Custódia  e o Plantão Regionalizado no recesso forense, será 
organizado pela Corregedoria Geral, em escala que seguirá em primeiro lugar a 
ordem crescente numérica das defensorias públicas da Regional respectiva e,  
em segundo lugar,  aquela prevista na ordem de prioridade estabelecida no 
Anexo I da Resolução CSDPE nº14/2011, com a participação a cada ano de 
3(três) dos Defensores Públicos componentes do Polo Regionalizado 
Defensorial. 
 
Parágrafo Único. A escala de plantão será organizada pela Corregedoria Geral, 
entre os Defensores na forma disposta no caput, através de sorteio de três 
blocos iguais de dias sequenciados para atuação defensorial, de forma que 
aqueles que atuarem em um período de recesso sejam excluídos do próximo e 
assim sucessivamente até que todos tenham participado, reiniciando-se então a 
escala. 
 



 
 

Art. 2º 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, 140ª Sessão Ordinária, em 25 de Setembro de 2020. 

 

Erisvaldo Marques dos Reis 
Defensor Público Geral 
Presidente do CSDPE 
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