
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESOLUÇÃO CSDPE Nº 140/2021, de 06 de abril de 2021. 

 

 

Cria a 13ª e a 14ª Defensorias Públicas 

Criminais, vinculadas à Diretoria 

Criminal, fixando as suas atribuições e 

forma de lotação, acrescenta as alíneas 

“l” e “m” ao inciso I e modifica o §8º 

do art. 5º da resolução CSDPE nº 

22/2011; extingue as 7ª e 8ª 

Defensorias Públicas do Sistema 

Prisional e revoga as alíneas “g” e “h” 

do inciso III do art. 5º da resolução do 

CSDPE nº 22/2011 de 31 de outubro 

de 2011, que dispõe sobre a 

reestruturação da Defensoria Pública 

na Capital e dá outras providências. 

 

 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais, previstas nos arts. 16 e 17 da 

Lei Complementar Estadual nº 059, de 30 de novembro de 2005, e 

CONSIDERANDO ser a Defensoria Pública instituição estatal 

permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como 

expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação 

jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e 

extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, das 

pessoas em condição de vulnerabilidade, nos termos dos arts. 5º, LXXIV, e 134, da 

Constituição Federal, e arts. 1º e 3º-A, da Lei Complementar nº 80/94, com as alterações 

promovidas pela Lei Complementar nº 132/2009; 

CONSIDERANDO que é competência do Conselho Superior da 

Defensoria Pública do Estado do Piauí a fixação ou a alteração de atribuições das 

Defensorias Públicas da capital, nos termos do § 1º do art. 102 da Lei Complementar nº 

80/94, com redação dada pela Lei Complementar nº 132/2009; 

CONSIDERANDO a criação de cargos de juízes auxiliares de entrância 

final, com atuação na Comarca de Teresina, pela Lei Complementar nº 171, de 01 de 

agosto de 2011; 



 

 

 

 

 

 

CONSIDERANDO a atuação de juízes auxiliares nas varas criminais em 

que atuam órgãos vinculados à Diretoria Criminal; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Ficam criados os órgãos de atuação 13ª Defensoria Pública Criminal e 14ª 

Defensoria Pública Criminal, vinculadas à Diretoria Criminal. 

 

 Art. 2º Acrescenta as alíneas “l” e “m” ao art.5º, I da Resolução CSDPE nº 22/2011, na 

forma que segue: 

 

l) 13ª Defensoria Pública Criminal, com atuação plena em conjunto 

com quaisquer das Defensorias Públicas vinculadas à Diretoria 

Criminal, mediante designação do Defensor Público-Geral, ante 

prévia solicitação fundamentada da Diretoria Criminal, subsidiada 

por relatórios de atendimento e atuação, para participação em 

esforços concentrados nas varas criminais ou diante de 

afastamentos prolongados dos defensores naturais, substitutos ou 

titulares, impedimentos em razão da colidência de teses defensivas 

ou, ainda, execução de outras atividades que lhes forem 

especialmente atribuídas, ligadas à área criminal. 

 

m) 14ª Defensoria Pública Criminal, com atuação plena em 

conjunto com quaisquer das Defensorias Públicas vinculadas à 

Diretoria Criminal, mediante designação do Defensor Público-

Geral, ante prévia solicitação fundamentada da Diretoria Criminal, 

subsidiada por relatórios de atendimento e atuação, para 

participação em esforços concentrados nas varas criminais ou 

diante de afastamentos prolongados dos defensores naturais, 

substitutos ou titulares, impedimentos em razão da colidência de 

teses defensivas ou, ainda, execução de outras atividades que lhes 

forem especialmente atribuídas, ligadas à área criminal. 

 

Art. 3º O § 8º do art. 5º da Resolução CSDPE nº 022/2011, passará a ter a seguinte 

redação:  

§ 8º. As 11ª, 12ª, 13ª e a 14ª Defensorias Públicas Criminais terão 

estruturas semelhantes às demais defensorias públicas vinculadas à 

Diretoria Criminal, com local e estrutura de gabinete próprias, com 

assessor e estagiários, a partir de sua efetiva implantação, 

observadas as dotações financeira e orçamentária da instituição. 

 



 

 

 

 

 

 

Art.4º Ficam revogadas as alíneas “g” e “h” do inciso III, do art . 5º da 

Resolução CSDPE nº 022/2011; 

 

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Sala de Reuniões do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Piauí, 148ª 

Sessão Ordinária, Teresina-PI, em 12 de março de 2021. 

 

 

 

 

 

Erisvaldo Marques dos Reis 

Defensor Público Geral 

Presidente do CSDPE 

 

 


		2021-04-06T17:06:17-0300
	ERISVALDO MARQUES DOS REIS:67803547320
	Eu sou o autor deste documento




