
DEFENSORIA PÚBLICA 

DO ESTADO DO PIAUÍ 

ATO NORMATIVO GDPG N°02/2018. 

Normativa os procedimentos relativo à realização da 
perícia do DNA, por requisição da Defensoria 
Pública do Estado do Piauí. 

A DEFENSORA PÚBLICA GERAL, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pela Lei Complementar n° 59/2005, 

CONSIDERANDO a autonomia administrativa e financeira da Defensoria 
Pública, conforme previsão do art. 134 da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO a Lei Estadual n° 5000/97, que regulamenta a gratuidade do 
exame de DNA. 

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer critérios e procedimentos para 
gerenciar os encaminhamentos pàra a execução de perícia de DNA no âmbito da 
Defensoria Pública do Estado do Piauí. 

RESOLVE: 

Art. 10  - Definir que o LACEN- Laboratório Central de Saúde Pública do 
Estado do Piauí é o laboratório responsável para a realização das perícias técnicas 
gratuitas dos assistidos hipossuficientes desta instituição. 

Art. 2°- Compete à Diretoria Administrativa coordenar as atividades de coleta 
do material de perícia de DNA, e o respectivo encaminhamento, do material, para o 
laboratório. 

Art. 3°- Competirá à Diretoria Administrativa as seguintes atribuições: 

I- Executar e controlar as atividades referentes à realização de exames de DNA 
solicitados por órgão defensorial; 

fiscalizar os pólos de coleta em todo Estado; 
conferir, encaminhar, arquivar e quantificar todas as requisições; 

prestar informações aos pólos, laboratório competente e Núcleos 
Defensoriais; 

receber ofídio (e-mail , malote, ou outro meio) do Defensor Publico, 
solicitando realização de perícia de exame de DNA em processos com deferimento de 
gratuidade de justiça e patrocinados pela Defensoria Publica. 

Fazer relatório bimestral, a ser encaminhado à Defensoria Pública Geral, 
sobre a quantidade de perícias designadas, as realizadas, e as que tiveram os laudos 
encaminhados. 

Outras funções designadas pelo Defensor Público Geral. 
Fazer a divisão dos exames pelo critério de prova em procedimento 

extrajudicial, ou judicial. 
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Encaminhar o laudo ao Defensor Publico competente, ou a informação sobre 
a impossibilidade da realização da perícia. 

Oficiar as solicitações relativas ao gerenciamento -de requisição •e 
encaminhamento de perícia. 

Art. 4°-. - As perícias de DNA realizadas, por requisição da Defensoria Pública 
do Estado do Piauí, serão requisitadas, apenas nas ações em que o/a Requerente/Autor for 
assistido pela Defensoria Publica do Estado do Piauí, salvo autorização expressa da 
Defensoria Publica Geral, mediante requisição devidamente justificada. - 

Art. 5°- A Secretaria de Apoio deverá, antes das requisições, verificar no oficio 
a existência de dados necessários ao cadastramento da solicitação tais como: número do 
processo, nome completo das partes, relação de parentesco e o que vai ser demandado no 
laudo. - 

Art. 6° - A Defensoria Publica não requisitará contra prova de laudo ao LACEN, 
salvo flagrante indício de erro. 

Art. 7° Os casos omissos serão resolvidos pelo Defensor Publico Geral. 

CIENTIFIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. 

GABINETE DA DEFENSORA PÚBLICA-GERAL, em Teresina, 27 de março 
de 2018. 

Francisca Hildeth jLeaVEvangelista Nunes 
Defensord Pública Geral 
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