DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO PIAUÍ

PORTARIA GDPG N° 242/2018
A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso

de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 13, incisos XIII e XX da Lei Complementar
Estadual n° 059, de 30 de novembro de 2005.
CONSIDERANDO que o acesso à justiça consiste em umas das garantias

fundamentais previstas no art. 5°, da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO o princípio da economia processual;
CONSIDERANDO ser a Defensoria Pública instituição permanente,

essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa
judicial dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, de forma integral e gratuita;
CONSIDERANDO o disposto na Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006

e na Resolução n° 185/2013 do CNJ, que institui o Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe
como sistema informatizado de processo judicial no âmbito do Poder Judiciário e estabelece
os parâmetros para o seu funcionamento;
CONSIDEFtANDO.o disposto no Provimento n° 04/2018 da Corregedoria

Geral de Justiça do Estado do Piauí, que dispõe sobre o peticionamento eletrônico no
Sistema 'Remis Web;
CONSIDERANDO o que dispõem as Resoluções do CSDPE que

estabelecem o domicílio do assistido como regra geral para atendimento por órgãos de
execução e órgãos de atuação da Defensoria Pública do Estado do Piauí;
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CONSIDERANDO o número diminuto de membros em exercício efetivo
no âmbito da Defensoria Pública do Estado do Piauí;

RESOLVE, ad referendum:
Art. 1°. REGULAMENTAR o Peticionamento Intermunicipal, através
do Processo Judicial Eletrônico — Pie e Peticionamento Eletrônico Intermediário no
Sistema Themis Web, no âmbito da Defensoria Pública do Estado do Piauí.

Art. 2°. Em caso de necessidade de peticionamento, pelos Defensores
que atuem junto às Defensorias Regionais e Defensorias ltinerantes, em processos que
tramitem em Teresina-PI, o Defensor lotado/atuante na Comarca do interior do Estado ou o
Defensor substituto - natural ou designado - em que resida e/ou seja, domiciliado o
assistido:3 que buscou a assistência da Defensoria Pública Estadual, deve protocolar a petição
e documentos instrutórios eventualmente necessários com seus respectivos dispositivos
criptográficos portáveis (tokens) e/ou senhas pessoais, devendo, posteriormente, solicitar,
junto à secretaria da Vara em que tramita o processo concernente na capital do Estado, a
devida habilitação, para que, após este procedimento, possa receber as intimações
processuais devidas, objetivando o regular trâmite dos feitos.
Art. 3°. Após a efetivação do protocolo de petições pelos Defensores
que atuem junto às Defensorias Regionais e Defensorias Itinerantes em processos que
tramitem em Teresina-PI, estes devem comunicar imediatamente à respectiva Diretoria da
capital do Estado (Cível, Criminal ou Núcleos Especializados), por e-mail a ser fornecido
pelas aludidas Diretorias, ou outro meio que possibilite a célere comunicação.
Parágrafo único. A comunicação de que trata o caput deste deve vir
instruída com cópias da petição e documentos instrutórios já protocolados, no intuito de
que a respectiva Diretoria da capital do Estado providencie os devidos encaminhamentos
cabíveis e necessários, inclusive diligencie junto ao Gestor do Sistema Pie e
Peticionamento Eletrônico Intermediário no Sistema Themis Web o cadastro e inclusão do
Defensor peticionante na caixa/pasta da Vara em que tramite o processo concernente.
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Art. 4°. As audiências eventualmente designadas serão realizadas pelo
Defensor Público lotado na capital do Estado, o qual será devidamente informado e
designado, pela respectiva Diretoria (Cível, Criminal ou Núcleos Especializados), de
acordo com a organização e distribuição interna prevista nas Resoluções do Conselho
Superior da Defensoria Pública do Estado do Piauí — CSDPE.
§10. Os Defensores que atuem junto às Defensorias Regionais e
Defensorias Itinerantes devem comunicar a respectiva Diretoria da capital do Estado (Cível,
Criminal ou Núcleos Especializados), com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, a
data e horário de audiência designada para a qual foi regularmente intimado e que ocorrerá
em Teresina.
§2°. A atuação do Defensor Público lotado na capital do Estado limitarse-á ao acompanhamento do assistido na(s) audiência(s) designada(s), devendo participar
do ato independentemente do comparecimento da parte, caso necessário para a defesa dos
interesses respectivos.
Art. 5°. O acompanhamento processual em favor dos interesses dos
assistidos que residem no interior do Estado será de total responsabilidade dos Defensores
que atuem junto às Defensorias Regionais e Defensorias Itinerantes - a depender da
Comarca em que tramite o feito - inclusive a interposição de eventuais recursos, sendo que,
neste caso, o Defensor peticionante deve comunicar a Coordenação das Defensorias
Públicas de Categoria Especial.
Art. 6°. Em caso de peticionamento, pelos Defensores que atuem em
Teresina, em processos que tramitem no interior do Estado, o assistido respectivo deve ser
encaminhado para a Diretoria de Primeiro Atendimento para análise do perfil sócio
econômico, bem como confecção da ficha de atendimento devida, caso preenchidos os
requisitos necess ários.
§1°. Após a finalização do procedimento descrito no caput deste, a ficha
de atendimento deverá ser distribuída, por sorteio, entre os Defensores que possuam
atribuição para atuar na área respectiva, de acordo com as Resoluções do CSDPE e
Portarias concernentes.
Art. 7°. O Defensor com atuação na capital do Estado ou o Defensor
substituto - natural ou designado - em caso de processos que tramitem nas Comarcas
•
•
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assistidas pelas Defensorias Regionais ou Defensorias Itinerantes, deve protocolar a petição
e documentos instrutórios eventualmente necessários com seus respectivos dispositivos
criptográficos portáveis (tokens) e/ou senhas pessoais, devendo, posteriormente, solicitar:
junto à secretaria da Vara em que tramita o processo concernente, a devida habilitação, para
que, após este procedimento, possa receber as intimações processuais devidas, objetivando
o regular trâmite dos feitos.
Art. 8°. Após a efetivação do protocolo de petições pelos Defensores
que atuem junto às Defensorias de Teresina, em processos que tramitem no interior do
Estado, estes devem comunicar imediatamente à Diretoria Regional ou à Diretoria
Itinerante da Defensoria Pública do Estado do Piauí j- a depender da Comarca em que
tramite o feito - por e-mails a serem fornecidos pelas aludidas Diretorias, ou outro meio que
possibilite a célere comunicação.
Parágrafo único. A comunicação de que trata o capta deste deve vir
instruída com cópias da petição e documentos instrutórios já protocolados, no intuito de
que a Diretoria Regional ou a Diretoria Itinerante providencie os devidos encaminhamentos
cabíveis e necessários, inclusive diligencie junto ao Gestor do Sistema Pie e
Peticionamento Eletrônico Intermediário no Sistema Themis Web o cadastro e inclusão do
Defensor peticionante na caixa/pasta da Vara da Comarca em que tramite o processo.
Art. 9°. As audiências eventualmente designadas serão realizadas pelos
Defensores Públicos com atuação junto às Defensorias Regionais ou Defensorias
Itinerantes - a depender da Comarca em que tramite o feito - os quais serão devidamente
informados e designados, pelas Diretorias respectivas, de acordo com a organização e
distribuição interna prevista nas Resoluções do Conselho Superior da Defensoria Pública
do Estado do Piauí — CSDPE.
§1°. Os Defensores que atuem junto às Defensorias da capital do Estado
devem comunicar a Diretoria Regional ou a Diretoria Itinerante - a depender da Comarca
em que tramite o feito - com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, a data e horário
de audiência designada para a qual foi regularmente intimado e que ocorrerá no interior do
Estado.
§2°. A atuação do Defensor Público com atuação nas Defensorias
Regionais ou Defensorias Itinerantes limitar-se-g ao acompanhamento do assistido na(s)
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audiência(s) designada(s), devendo participar do ato independentemente do
comparecimento da parte, caso necessário para a defesa dos interesses respectivos.
Art. 10. O acompanhamento processual em favor dos interesses dos
assistidos que residem e/ou são domiciliados na capital do Estado será de total
responsabilidade dos Defensores que atuem junto às Defensorias Cíveis, de Família,
Criminais ou de Núcleos Especializados, inclusive a interposição de eventuais recursos,
sendo que, neste caso, o Defensor peticionante deve comunicar a Coordenação das
Defensorias Públicas de Categoria Especial.

Art. 11. Os casos omissos serão decididos pela Defensora Pública-Geral
do Estado do Piauí.
Art. 12. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CIENTIFIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL, em Teresina-PI,
17 de abril de 2018.

eal angelista Nunes
Francisca Hil
Defensora Públic Geral o Estado do Piauí

Rua Nogueira Tapety, 138, Bairro dos Noivos / 64.046-020 - Teresina - Piauí
defensoriapublica@defensoria.pi.gov.br / www.defensoria.pi.gov.br / (86)3232-0350

