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RESOLUÇÃO CSDPE Nº 144/2021, de 15 de dezembro de 2021. 

 

 

Acrescentando o parágrafo único no art. 1º e 
§ 3º no art. 4º. Altera os incisos I, II, IX, XI, 
XII do art. 3º e art. 13 caput e parágrafo 
único da Resolução CSDPE Nº 007/2006, que 
instituiu o Conselho Diretor da Escola 
Superior da Defensoria Pública do Estado do 
Piauí e neste sentido amplia suas 
competências dá outras providências, em 
conformidade com as alterações da Lei 
Complementar nº 240, de 15 de janeiro de 
2019 e entendimentos desta Instituição. 

 

 

 

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 2006, e 

CONSIDERANDO que cabe ao Conselho Superior da Defensoria Pública pronunciar-se 

sobre qualquer assunto que seja submetido pelo Defensor Público-Geral (art. 17, inciso X, 

LCE 59/05); 

CONSIDERANDO a consulta da Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Piauí 

e a conclusão adotada no Parecer nº 48, relativa ao Processo SEI 00303.000546/2021-99 

reconhecendo a atribuição da DPE-PI e da ESDEPI para a organização de tais eventos ao 

público interno e externo em áreas afins às de competência da própria Defensoria Pública;  

CONSIDERANDO a recente alteração legislativa da Lei Complementar nº 59 que instituiu 

a Defensoria Pública no âmbito Estado do Piauí com redação dada pela Lei Complementar 

nº 240, de 15 de janeiro de 2019 passando, dentre outras coisas a ampliar as competências da 

Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Piauí; 

CONSIDERANDO ainda a postura recente das Defensorias Públicas e demais órgãos 

públicos independentes e autônomos pelo Brasil em oferecer cursos e seminários à 

comunidade e população em geral no âmbito dos direitos indisponíveis, coletivos e difusos e 

sobre direitos humanos, 
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RESOLVE: 

 

Art. 1º Acrescenta o parágrafo único ao art. 1º da Resolução CSDPE Nº 007/2006 com a 

seguinte redação: 

 

Art. 1º (...) 

Parágrafo único. Além da melhoria da formação técnico-profissional dos seus agentes, a 

Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Piauí – ESDEPI tem como finalidade 

o oferecimento de cursos, seminários e instrumentos similares à população em geral, com o 

objetivo de conscientização da comunidade acerca dos direitos humanos, individuais e 

coletivos de sua titularidade. 

 

Art. 2º Alterar os incisos I, II, IX, XI, XIII do art. 3º da Resolução CSDPE Nº 007/2006, o 

qual passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 3º (...) 

I - promover a atualização profissional e o aperfeiçoamento técnico dos membros, 

servidores e estagiários da Defensoria Pública, bem como da comunidade em geral, 

realizando cursos, conferências, seminários e outras atividades científicas relativas às 

áreas de atuação e à missão institucional da Defensoria Pública do Estado; 

II - promover a capacitação funcional dos membros e servidores da Defensoria Pública, 

necessária ao exercício de cargos e funções de gestão, principalmente para a incorporação 

de técnicas de gerenciamento, administração, relacionamento interpessoal e liderança;  

IX - custear integralmente as despesas de inscrição de membros, servidores e estagiários da 

Defensoria Pública do Estado, relativas à participação nas atividades que promover; 

XI - promover cursos oficiais de preparação à Carreira, aperfeiçoamento e promoção de 

Defensores Públicos; 

XIII - organizar encontro dos Defensores Públicos para a definição de teses institucionais, 

que os orientará em suas áreas de atuação. 

 

Art. 3º  Acrescenta o §3º ao art. 4º da Resolução CSDPE Nº 007/2006 com a seguinte 

redação: 
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Art. 4º (...) 

 

§ 3º A competência da ESDEPI inclui, em conformidade com o art. 1º, a realização de 

eventos, cursos, seminários e outros instrumentos congêneres abertos ao público externo e à 

população em geral, e relacionados com a finalidade da Defensoria Pública, com 

possiblidade de emissão de certificados. 

 

Art. 4º  Alterar o art. 13 da CSDPE Nº 007/2006, que passará a ter a seguinte redação: 

 

Art. 13. A Escola Superior é órgão auxiliar da Defensoria Pública do Estado e será dirigida 

por Diretor designado pelo Defensor Público-Geral do Estado, dentre integrantes da 

carreira de Defensor Público, sem prejuízo das suas atribuições institucionais, salvo 

deliberação em contrário do Defensor Público-Geral. 

Parágrafo único. Os Diretores e Coordenadores da Escola Superior deverão possuir 

titulação mínima de especialista em Direito. 

 

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, 160ª 

Sessão Ordinária, Teresina-PI, em 29 de outubro de 2021. 

 

 

 

Erisvaldo Marques dos Reis 

Defensor Público Geral 

Presidente do CSDPE 
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