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RESOLUÇÃO CSDPE Nº 136/2020, de 03 de novembro de 2020. (*) 

 

Acrescenta os incisos I e II ao § 1º do art. 3º; Os incisos 

I e II ao § 2º do art. 4º; O §5º ao art. 3º; Os incisos I, II, 

III, IV, V, VI, e VII ao § 1º do art.11; Acrescentar o § 4º  

ao art. 11; O Art. 12.  Altera o § 4º do art. 3º; o § 2º do 

art. 4º; o § 1º, § 2º e o caput do art. 11; Renumerar e 

alterar o § 1º do art.11, como §3º; Revogar o § 2º, do art. 

11 todos da Resolução CSDPE nº 07, de 15 de abril de 

2011, que dispõe sobre a remoção dos Defensores 

Públicos do Estado do Piauí.  

 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA, no uso de suas 

atribuições legais, com fundamento no artigo 17, inciso XII, da Lei Complementar Estadual nº 

59, de 30 de novembro de 2005:  

CONSIDERANDO que a Lei Complementar Federal nº 80/1994 e a Lei 

Complementar Estadual nº 59/2005 estabeleceram critérios mínimos para remoção dos 

Defensores Públicos;  

CONSIDERANDO que a remoção, a pedido ou por permuta, deverá ser 

disciplinada, em atenção ao interesse público e de modo a possibilitar o aperfeiçoamento da 

Defensoria Pública e  a coordenação das suas atividades; 

CONSIDERANDO o disposto no art. 134, § 4°, c/c o art. 93, VIII A da 

Constituição Federal e em homenagem ao Princípio da Simetria; 

 

RESOLVE: 

Art. 1º O § 1º do art. 3º da Resolução CSDPE nº 07/2011 passa a vigorar acrescido dos incisos I 

e II com a seguinte redação: 

“§ 1º ..................................................... 

I - Dispensar-se-á o cumprimento do interstício:  

a) na hipótese de oferecimento de órgão de atuação novo, assim 

entendido o decorrente de criação, reidentificação ou desmembramento;  

b) para os órgãos decorrentes de vacância por promoção, aposentadoria, 

falecimento, demissão ou exoneração; 
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II- O prazo do interstício será contado a partir da data de início da nova 

titularidade previsto no edital, não sendo computado nesse prazo eventual 

período de licença para trato de interesses particulares e licença por 

motivo de afastamento do cônjuge, previstas no art. 75, incisos IV, VIII 

da Lei Complementar nº 13/94, bem como se estiver afastado, por estar 

cedido a outro órgão.” 

 Art.2º O § 4º do art. 3º da Resolução CSDPE nº 07/2011 passa a vigorar com nova redação:  

“Art. 3º........................................ 

§ 4º É defeso ao Defensor Público concorrer a órgão de atuação no qual 

seu cônjuge, companheiro, ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, 

em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, funcione ou haja 

funcionado como Magistrado, membro do Ministério Público, Autoridade 

Policial, Escrivão de Polícia ou Auxiliar da Justiça, nos 12 (doze) meses 

anteriores.” 

Art.3º O art. 3º da Resolução CSDPE nº 07/2011 passa a vigorar acrescido do § 5º com a 

seguinte redação: 

“Art. 3º........................................ 

§5º É vedada a remoção ou promoção de Membro que tenha sofrido 

penalidade de advertência ou suspensão; no período de um ano 

imediatamente anterior à ocorrência da vaga, no caso de advertência; ou 

de dois anos, em caso de suspensão, nos termos do art.78, §2º, da LC 

n.80/94.” 

Art.4º O § 2º do art. 4º da Resolução CSDPE nº 07/2011 passa a vigorar com nova redação e 

acrescido dos incisos I e II com a seguinte redação: 

“Art. 4º........................................ 

§ 2º O Defensor Público interessado em participar do certame deverá 

formalizar sua inscrição através de requerimento, preferencialmente em 

formulário próprio, dirigido ao Defensor Público-Geral, no prazo de 15 

(quinze) dias, com início a partir do primeiro dia útil seguinte à 

publicação do edital, o qual deve ser apresentado ao Setor de Protocolo, 

por meio físico, dentro do horário de expediente, ou eletrônico no e-mail 

assinalado no edital de remoção até às 23h: 59m do último dia de 

inscrição, ou ainda, através de sistema próprio também previsto em edital.  

I - As inscrições realizadas por meio eletrônico, após o horário de 

funcionamento do Setor de protocolo, serão protocolizadas no primeiro 
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dia útil seguinte, devendo o Gabinete do Defensor Público Geral 

certificar a tempestividade da inscrição;  

 II - Serão consideradas inválidas as inscrições encaminhadas a e-mail 

diverso do mencionado no § 2º, do art.4º .” 

Art.5º Alterar o caput do art. 11 da Resolução CSDPE nº 07/2011, passando a vigorar na forma 

seguinte: 

Art. 11. A remoção por permuta, que só ocorrerá entre dois membros da 

mesma categoria, será concedida mediante requerimento escrito e 

conjunto dos interessados dirigido ao Defensor Público-Geral, 

acompanhado dos documentos  ou declarações, se for o caso, que 

comprovem não se encontrarem os Requerentes incursos nas vedações 

previstas no § 1º deste artigo,  respeitada a antiguidade dos demais, em 

parecer fundamentado do Conselho Superior da Defensoria Pública. 

Art.6º Renumerar e alterar o § 1º do art.11, como §3º da Resolução CSDPE nº 07/2011, 

passando a vigorar com a seguinte redação; 

§ 3º ºAdmitido o pedido de permuta,  publicar-se-á edital noticiando o 

requerimento da permuta, em órgão oficial, oportunizando-se 

impugnações no prazo de 5 (cinco) dias, a contar do primeiro dia útil 

subsequente ao da publicação do ato.  

Art. 7º Acrescentar o § 1º e incisos I, II, III, IV,V, VI, VII, VIII, IX, ao art.11 da Resolução 

CSDPE nº 07/2011, passando a vigorar com a seguinte redação: 

§ 1º  É vedada a remoção por permuta entre membros da Defensoria 

Pública: 

  I – quando um dos permutantes estiver inscrito à promoção em razão 

da existência de  vaga na  categoria superior; 

II - quando um dos permutantes não estiver em efetivo exercício na 

lotação (órgão de atuação titularizado); 

III - quando um dos permutantes tiver sido removido compulsoriamente 

no período de 02 (dois) anos anteriores à apreciação do pedido;   

 IV – quando pelo menos um dos permutantes estiver lotado há menos 

de 01 (um) ano na respectiva Defensoria Pública; 

V -  no período de 1 (um) ano antes do limite de idade para 

aposentadoria compulsória de qualquer dos  permutantes; 
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VI – a membro da Defensoria Pública que estiver inscrito em concurso 

para qualquer carreira;  

VII- quando um dos permutantes estiver respondendo a PAD por 

infração sujeita à perda do cargo; 

Art. 8º Revogar o § 2º, do art. 11 da Resolução CSDPE nº 07/2011. 

Art. 9º Acrescentar o § 4º ao art. 11  da Resolução CSDPE nº 07/2011, passando a vigorar da 

forma que segue: 

§4º Não havendo impugnação, o Defensor Público Geral encaminhará 

os autos ao Conselho Superior para fins de distribuição, seguindo-se o 

procedimento na forma regimental. 

Art.10. Acrescentar o art. 12 na Resolução CSDPE nº 07/2011, com a seguinte redação: 

Art.12 Facultar-se-á a membro mais antigo na carreira, lotado na 

mesma localidade geográfica que um dos permutantes, no mesmo prazo 

do art.11, §2º, pleitear um dos órgãos objeto da permuta, caso em que 

deverá demonstrar o cumprimento dos requisitos exigidos no  art.11 

caput e a não ocorrência das vedações contidas no § 1º do art.11. 

§ 1 º A impugnação somente poderá ser proposta por Defensor Público 

mais antigo em desfavor do permutante cujo órgão de atuação pretenda 

ocupar. 

§ 2º Sendo admitido novo candidato à permuta, colher-se-á 

manifestação dos permutantes originários no prazo de 5 (cinco) dias, 

sendo possível a opção pelo novo órgão ofertado. 

§ 3º  Poderá ser deferida a permuta originalmente pretendida caso não 

haja interesse no órgão disponibilizado nos termos do parágrafo 

anterior, desde que a impugnação não parta de Defensor Público mais 

antigo, em situação de absoluta igualdade. 

I – Considera-se situação de absoluta igualdade entre o Defensor 

impugnante e o permutante, apta a obstar a permuta originária: 

a) Na capital, estarem lotados o permutante e o impugnante em órgãos 

de atuação vinculados à mesma coordenação, conforme disciplinado na 

Resolução CSDPE nº 22/2011; 

b) No interior, considera-se situação de absoluta igualdade entre o 

permutante originário e o Impugnante estarem ambos lotados em órgão 

de atuação cuja atribuição definida por este Conselho pertença à mesma 
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área do direito, em sua maior parte, excetuando-se as hipóteses de 

colidência e substituição natural; 

II - Em havendo a opção pelo novo órgão ofertado, poderá ser deferida 

a permuta, passando o impugnante a integrar a permuta e excluindo-se o 

permutante originário, desde que não tenha outra impugnação de 

Defensor mais antigo, na mesma situação de igualdade referida no 

inciso anterior. 

III - Em não havendo a opção pelo órgão ofertado, o processo de 

remoção de permuta poderá ser deferido, prosseguindo sem a 

interveniência do terceiro interessado, desde que a impugnação não 

parta de Defensor Público mais antigo, na mesma situação de igualdade 

referida no inciso I, caso em que a permuta não ocorrerá, em respeito à 

antiguidade. 

Art. 11. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

  

Sala de Reuniões do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Piauí, 133ª Sessão 

Ordinária, em 08 de novembro de 2019. 

 

 

 

Erisvaldo Marques dos Reis 

Defensor Público Geral 

Presidente do CSDPE 

 

(*) Republicada por ter saído no DOE Nº 206, de 04/11/2020, página 28 e 29, com 

incorreções no original. 
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