
 

 

 

RESOLUÇÃO CSDPE/PI Nº 154/2022, de 11 de outubro de 2022. 

 

 

Altera as alíneas “a”, “c”, “e” do 
inciso III, do art. 5º da Resolução 

CSDPE nº 22/2011, 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, e 

 

CONSIDERANDO que o Estado deve prestar assistência jurídica integral e gratuita 

aos necessitados (art. 5º, LXXIV, CF); 

 

CONSIDERANDO que a Defensoria Pública é incumbida, com fundamento na 

dignidade da pessoa humana, de prestar a assistência jurídica integral e gratuita e a 

representação judicial e extrajudicial, em todas as esferas administrativas e instâncias 

judiciais, aos necessitados (art. 134/CF e 153/CE); 

 

CONSIDERANDO que a Defensoria Pública Estadual possui autonomia funcional e 

administrativa assegurada pelo § 2º do art. 134 da Constituição Federal e pelo § 3º do 

artigo 153 da Constituição Estadual; 

 

CONSIDERANDO que à Defensoria Pública cabe, como expressão e instrumento do 

regime democrático, 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, dos necessitados; (art. 1º, LCF 80/94); 

 

CONSIDERANDO que cabe ao Conselho Superior da Defensoria Pública a fixação e a 

alteração das atribuições dos órgãos de atuação da Defensoria Pública (§ 1º, art. 102, 

LCF 80/94, com redação da LCE 132/2009); 

 

CONSIDERANDO a necessidade de aprimorar a distribuição de atribuições entre os 

órgãos de execução da Defensoria Pública que atuam na Capital, aperfeiçoando suas 

atuações; 

 

CONSIDERANDO que a eficiência é um dos princípios gerais da Administração 

Pública, nos termos do art. 37, caput, da Constituição Federal, bem como é direito do 

assistido da Defensoria pública a qualidade e eficiência de atendimento, nos termos do 

art. 14 – A, inciso II, da lei Complementar Federal nº80/1994; 

 



 

 

CONSIDERANDO que as 1ª, 3ª e 5ª Defensorias Públicas do Sistema Prisional são as 

únicas Defensorias Públicas subordinadas a Diretoria Criminal que atuam junto a 

Central de Inquéritos de Teresina; 

 

CONSIDERANDO que restou omissa a Resolução CSDPE/PI nº 152/2022 quanto à 

regulamentação da atribuição das 1º, 3º e 5ª Defensorias Públicas do Sistema Prisional 

para realização, perante a Central de Inquéritos de Teresina, de audiências de produção 

antecipada de provas realizadas antes do oferecimento da denúncia, 

 

 

 

RESOLVE: 
 

 

Art. 1º Alterar a redação das alíneas “a”, “c” e “e”, do inciso III da Resolução CSDPE 

nº 022/2011, para que passe a assim vigorar: 

 

“Art. 5º (...) 

III – (...) 

a) 1ª Defensoria Pública do Sistema Prisional, que realiza 

atendimentos aos presos recolhidos em estabelecimentos 

prisionais da capital e região metropolitana, prestando-lhes 

assistência judicial e extrajudicial; participando de audiências 

extrajudiciais para oferecimento de acordo de não persecução 

penal perante o Ministério Público; e acompanhando inquéritos 

policiais, fazendo audiência de custódia, e participando das 

audiências judiciais de homologação de acordos de não 

persecução penal e das audiências de produção antecipada de 

provas realizadas antes do oferecimento da denúncia, junto à 

Central de Inquéritos de Teresina;  

(...) 

c) 3ª Defensoria Pública do Sistema Prisional, que realiza 

atendimentos aos presos recolhidos em estabelecimentos 

prisionais da capital e região metropolitana, prestando-lhes 

assistência judicial e extrajudicial; participando de audiências 

extrajudiciais para oferecimento de acordo de não persecução 

penal perante o Ministério Público; e acompanhando inquéritos 



 

 

policiais, fazendo audiência de custódia, e participando das 

audiências judiciais de homologação de acordos de não 

persecução penal e das audiências de produção antecipada de 

provas realizadas antes do oferecimento da denúncia, junto à 

Central de Inquéritos de Teresina; 

(...) 

e) 5ª Defensoria Pública do Sistema Prisional, que realiza 

atendimentos aos presos recolhidos em estabelecimentos 

prisionais da capital e região metropolitana, prestando-lhes 

assistência judicial e extrajudicial; participando de audiências 

extrajudiciais para oferecimento de acordo de não persecução 

penal perante o Ministério Público; e acompanhando inquéritos 

policiais, fazendo audiência de custódia, e participando das 

audiências judiciais de homologação de acordos de não 

persecução penal e das audiências de produção antecipada de 

provas realizadas antes do oferecimento da denúncia, junto à 

Central de Inquéritos de Teresina;” 

 

Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação.  

 

 
 

Sala de Reuniões do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Piauí, 178ª 

Sessão Ordinária, em 30 de setembro de 2022. 

 
 
 

Erisvaldo Marques dos Reis 
Defensor Público Geral 

Presidente do CSDPE 
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