
                                  

 

 

  

  

 

 

 
 

RECOMENDAÇÃO CGDPE/PI  Nº 03/2021 
 
 
RECOMENDA AOS DEFENSORES PÚBLICOS DO 
ESTADO DO PIAUÍ LOTADOS NO PLANTÃO DA 
CAPITAL A OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS 
DISPOSTOS NA RESOLUÇÃO CSDPE/PI, Nº 108, DE  
22 DE NOVEMBRO DE 2018, EM RELAÇÃO À 
ATUAÇÃO EM PLANTÃO. 

   
 
O CORREGEDOR-GERAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas 

atribuições previstas nos artigos 103 e 105, XI, da Lei Complementar nº 80/1994 e art.20, inciso XVII da 
Lei Complementar nº 59/2005;  

 
CONSIDERANDO que é dever da Corregedoria-Geral a expedição de recomendações para 

a orientação da conduta dos membros da Defensoria Pública do Estado do Piauí, bem como para a 
melhoria dos serviços prestados aos assistidos e otimização dos trabalhos;  

 
CONSIDERANDO que a Lei Complementar, nº 59/2005 dispõe que é função institucional 

da Defensoria Pública a prestação de orientação permanente aos necessitados sobre seus direitos e 
garantias (art.5º, I), posto ser parte indissociável desse seu trabalho, constituindo-se em verdadeiro dever 
funcional;  

 
CONSIDERANDO que a atuação da Defensoria Pública deve ocorrer de forma ininterrupta, 

ex vi a aplicação do disposto no artigo 93, XII, da Constituição Federal, e contínua, havendo questões 
urgentes a serem ajuizadas em defesa dos necessitados na forma da Lei, exigindo pronta providência 
do(a) Defensor(a) Público(a) escalado para o plantão da Defensoria Pública; 

 
CONSIDERANDO que o art. 1º, I, da Resolução CSDPE/PI Nº 108/2018 assegura a atuação 

defensorial de forma ininterrupta no caso de plantão defensorial, que o art. 3°, parágrafo 1º, inciso II, 
especificamente dispõe que ao plantão cabe o recebimento de comunicações de prisão em flagrante  ou de 
apreensão de adolescente e confecção dos respectivos pedidos de concessão de liberdade provisória e 
liberação imediata, e o art. 4º, II, da aludida Resolução aduz que o plantão defensorial funcionará nos dias 
úteis, em regime de sobreaviso, das 14 horas de um dia às 08 horas do dia seguinte, de modo a assegurar a 
continuidade da assistência jurídica aos necessitados; 

 
CONSIDERANDO a necessidade de padronização das rotinas e procedimentos realizados 

nos plantões pelos membros da Defensoria Pública do Estado do Piauí;  
 
CONSIDERANDO a declaração pública de pandemia em relação ao novo Coronavírus pela 

Organização Mundial da Saúde – OMS, de 11 de março de 2020, assim como a Declaração de Emergência 
em Saúde Pública de Importância Internacional da OMS, de 30 de janeiro de 2020; 

 
CONSIDERANDO a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre medidas 

para enfrentamento da situação de emergência em saúde pública de importância internacional decorrente 
do novo Coronavírus, bem como a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional – 
ESPIN veiculada pela Portaria nº 188/GM/MS, em 4 de fevereiro de 2020; 

 



                                  

 

 

  

  

 

 

CONSIDERANDO a decretação de medidas sanitárias restritivas à livre locomoção de 
pessoas (lockdown), e a suspensão das Audiências de Custódia no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado 
do Piauí;  

 
CONSIDERANDO a natureza essencial da atividade jurisdicional e a necessidade de se 

assegurar condições mínimas para sua continuidade, compatibilizando-a com a preservação da saúde de 
servidores, Defensores Públicos, colaboradores e usuários do serviço público que estão em condição de 
flagrante-delito e necessitam de atuação da Defensoria Pública de forma imediata;  

 
R E S O L V E: 
 
Art.1º - Recomendar aos Defensores Públicos que estão lotados em regime de plantão 

semanal na capital a  fiel observância do disposto no art. 3º, parágrafo 1º, incisos I a VII, da Resolução 
CSDPE/PI Nº 108/2018, especialmente o disposto no inciso II, o qual aduz que no serviço de plantão 
defensorial deve-se adotar providências de recebimento de comunicações de prisão em flagrante ou de 
apreensão de adolescente e confecção dos respectivos pedidos de concessão de liberdade provisória e 
liberação imediata. Dessa forma, a não formulação dos referidos pedidos deve ser expressa e 
fundamentadamente  justificada no SOLAR, sob pena do cometimento de falta funcional, nos termos do 
art.137, inciso III, da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03/01/1994, art. 6º da Lei Complementar 
Estadual nº 59, de 30/11/2005 e art.116, inciso III, da Lei nº 8.112, de 11/12/1990. 
 

Art.2º - Recomendar aos Defensores Públicos que estão lotados em regime de plantão 
semanal na capital a  fiel observância do disposto no art. art. 4º, II, da Resolução CSDPE/PI Nº 108/2018, 
no que se refere ao cumprimento do horário de funcionamento do plantão defensorial, que, nos dias úteis, 
será exercido de segunda a sexta-feira, após o horário de expediente regular da Defensoria Pública, em 
regime de sobreaviso, das 14 horas de um dia às 08 horas do dia seguinte, de modo a assegurar a 
continuidade da assistência jurídica aos necessitados. 

 
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 DO CORREGEDOR-GERAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, em Teresina, 05 de maio 

de 2021. 
 
 
  

FRANCISCO DE JESUS BARBOSA 
Corregedor-Geral da Defensoria Pública do Estado do Piauí 
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