
 
 

 

RESOLUÇÃO CSDPE Nº 151/2022, de 12 de Julho de 2022. 

Altera o caput e acrescenta os §§ 1º e 2º ao 

artigo 48 da Resolução CSDPE nº 108/2018, 

que regulamenta a atuação da Defensoria 

Pública de forma ininterrupta e a concessão de 

folgas compensatórias. 

 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ, no 

uso de suas atribuições legais, previstas nos artigos 16 e 17 da Lei Complementar Estadual nº 59 

de 30 de novembro de 2005, e 

CONSIDERANDO que compete ao Conselho Superior elaborar as normas necessárias à 

disciplina e regular funcionamento da Defensoria Pública do Estado do Piauí; 

CONSIDERANDO a conveniência de se readequar os prazos para requerimento do gozo das 

folgas tratadas na Resolução CSDPE nº 108/2018; 

CONSIDERANDO que a Defensoria Pública tem se modernizado e adotado sistemas 

eletrônicos, a exemplo do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), agilizando e simplificando 

o trâmite das comunicações internas e externas, 

 

 

RESOLVE: 

Art. 1º Alterar o caput e acrescentar os §§ 1º e 2º ao artigo 48 da Resolução CSDPE nº 

108/2018, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 48. O requerimento do gozo das folgas tratadas nesta Resolução será 

dirigido ao Corregedor Geral com antecedência de pelo menos 10 (dez) dias do 

início do gozo, ficando seu deferimento condicionado ao interesse do serviço 

público e à designação de substituto, ouvida a respectiva Diretoria e/ou 

Defensoria Pública Geral, se for o caso, ou a Coordenação do Sistema Prisional, 

esta última no caso das hipóteses constantes do Capítulo IV. 

 



 
 

§ 1º O requerimento poderá, excepcionalmente, ser efetivado com antecedência 

de pelo menos 7 (sete) dias,  desde que o requerente instrua o pedido com 

declaração de concordância do seu substituto legal em efetuar a substituição na 

data estabelecida, sem prejuízo da atuação em sua titularidade e substituição ou 

acumulação. 

  

§ 2º Na hipótese do § 1º, comprovada documentalmente a indisponibilidade do 

substituto legal, o requerente deverá indicar outro membro para sua substituição 

que esteja com ela de acordo, anexando declaração de concordância do 

substituto, sem prejuízo da atuação em sua titularidade e substituição ou 

acumulação.  

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 

Sala de Reuniões do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Piauí, 173ª Sessão 

Ordinária, Teresina-PI, em 10 de junho de 2022. 

 

 

 

 

 

Erisvaldo Marques dos Reis 

Defensor Público Geral 

Presidente do CSDPE 
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