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RESOLUÇÃO CSDPE Nº 145/2022, de 20 de janeiro de 2022. 

 

Altera o caput do art. 1º; o parágrafo único do art. 4º da 

Resolução CSDPE nº 088/2017, que regulamenta a 

indenização de transporte devida aos membros da 

Defensoria Pública do Estado do Piauí. Altera o anexo I 

da Resolução CSDPE nº 070/2016, que dispõe sobre a 

concessão de diárias no âmbito da Defensoria Pública 

do Estado do Piauí.  

 

 

 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA, no uso de suas 

atribuições legais, com fundamento no artigo 17, inciso X, da Lei Complementar Estadual nº 59, de 

30 de novembro de 2006:  

 

CONSIDERANDO a autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública do 

Estado, a teor do art. 134, § 2º, da Constituição Federal; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de reajuste dos valores da indenização de transporte 

devidos pagos Defensores Públicos desta Instituição, fixados pela Resolução CSDPE Nº 088/2017, 

em razão da defasagem decorrente da inflação, aumentos seguidos do preço dos combustíveis e 

elevação das despesas com manutenção/aquisição de veículos utilizados como meio próprio de 

locomoção para a execução das atividades que são inerentes ao exercício do cargo; 

 

CONSIDERANDO que o art. 109, I, da Lei Complementar Estadual nº 13/1994, 

considera como efetivo exercício o afastamento em virtude do gozo de férias, não havendo 

determinação legal para o desconto dos valores da indenização de transporte; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de reajuste dos valores das diárias devidas no âmbito 

desta Instituição, tendo em conta ainda o disposto no § 1º do art. 2º da Resolução CSDPE Nº 

070/2016, que determina que até o dia 31 de janeiro, de cada ano, o Defensor Público-Geral 

informará ao Conselho Superior a dotação orçamentária prevista para o pagamento de diárias no 

respectivo período financeiro, com sugestão de percentual para reajuste da referida verba; 

 

CONSIDERANDO o estudo de impacto financeiro e orçamentário contido no Processo 

SEI 00303.000024/2022-78, que informa que existe dotação orçamentária e disponibilidade 

financeira para a realização da presente despesa, estando adequada à Lei Orçamentária Anual, 

compatível com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, bem como observa aos 

limites de despesas previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/00); 

 

RESOLVE: 



 

 

 

 

 

2 

 

Art. 1º Alterar o caput do art. 1º, e Parágrafo Único do art. 4º da Resolução CSDPE nº 088/2017 que 

passam a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 1º A indenização de transporte é devida aos Defensores Públicos do Estado do Piauí 

conforme previsão no art. 54 da Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 

1994 c.c art. 110 da Lei Complementar Estadual nº 59, de 30 de novembro de 2005, e 

fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor único que será pago independente de 

substituição e/ou acumulação. 

 

Art. 4º  

 

(...) 

 

Parágrafo Único. Fica vedado o desconto no pagamento da indenização de transporte 

quando o Defensor Público estiver em gozo de férias ou quando estiver de folga 

compensatória em razão da atuação defensorial prevista na Resolução 108/2018, quando 

houver a efetiva prestação de serviço e na proporção de 1/1. 

 

 

Art. 2º  O Anexo I da Resolução CSDPE nº 070/2016 passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

ANEXO I 

(Resolução CSDPE nº 070/2016) 

 

CLASSES CARGOS/FUNÇÃO 

VALORES (R$) VALORES (U$) 

DENTRO 

DO 

ESTADO 

EM OUTRO 

ESTADO 

DA 

FEDERAÇÃ

O 

INTERNACIO

NAL 

I 
Defensor Público-Geral, Subdefensor 

Público-Geral e Corregedor Geral. 
R$ 620,00 R$ 1.240,00 $220,00 

 

 

II 
Defensor Público Substituto, de 1ª, 2ª, 3ª e 4ª 

Categorias, e de Categoria Especial. 
R$ 500,00 R$ 1000,00 $180,00 

 

 

III 

Coordenadores, Ouvidor, Analista 

Defensorial e Assessor do Conselho 

Superior. 

R$ 420,00 R$ 840,00 $150,00 
 

 

IV 

Técnico Defensorial, Auxiliar Defensorial, 

Assessor Técnico I, II e III, Assistente 

Defensorial I e II, Assessor de Defensoria 

Pública e demais cargos e funções. 

R$ 264,00 R$ 528,00 $94,00 
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Art. 3º  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros retroativos 

a 1º de janeiro de 2022. 

 

 

Sala de Reuniões do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Piauí, 164ª Sessão 

Ordinária, Teresina-PI, em 14 de janeiro de 2022. 

 

 

Erisvaldo Marques dos Reis 

Defensor Público-Geral 

Presidente do Conselho Superior da Defensoria Pública 
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