
DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DO PIAUÍ 

RECOMENDAÇÃO CGDPE NP- 04/2018 

RECOMENDA AOS MEMBROS, DIRETORES, 
GERENTES, COORDENADORES E SERVIDORES DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ QUE 
SE ABSTENHAM DE LIMITAR DIAS E HORÁRIOS DE 
ATENDIMENTO AO PÚBLICO FEITOS PELO ÓRGÃO 
DE ATUAÇÃO, E QUANTO AO ATENDIMENTO 
PERSONALIZADO PELO DEFENSOR PÚBLICO, QUE 
SEJA ORGANIZADA AGENDA, A POSSIBILITAR O 
ATENDIMENTO DO USUÁRIO DE SERVIÇOS DA 
DEFENSORIA PÚBLICA, PELO MENOS -UMA VEZ 
DURANTE O PROCESSO, COM SEU DEFENSOR 
NATURAL. 

A CORREGEDORA-GERAL DA DEFENSORIA-  PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso de 
suas atribuições previstas nos artigos 103 e 105,IX da Lei Complementar n° 80/1994 e artigo 20 da Lei 
Complementar n° 59/2005; 

CONSIDERANDO.  que é dever da Corregedoria-Geral a expedição de recomendações 
visando à regularidade e ao aperfeiçoamento das atividades da Defensoria Pública, resguardada a 
independência funcional de seus membros; 

CONSIDERANDO que cabe à Defensoria Pública Geral dirigir e representar a Defensoria 
Pública, adotando as medidas administrativas que visem à otimização da prestação contínuá - e 
ininterrupta do serviço de assistência jurídica integral e gratuita aos juridicamente necessitados e a 
fixação dos locais e horários de atendimento em todos os órgãos de atuação desta Defensoria Pública { art. 
13,1,11e III da Lei Complementar n° 59/2005);. 

CONSIDERANDO que o horário de expediente na Defensoria Pública do Estado do Piauí é 
de 7:30h às 13:30h, (Portaria GDPG n2  035/2016, publicada no Diário oficial n° 24, de 04 de fevereiro de 

2016); 
CONSIDERANDO a necessidade de padronização das rotinas e procedimentos realizados 

-nos atendimentos iniciais e de retorno pelos órgãos de atuação e membros da Defensoria Pública do 
Estado do Piauí, ex vi o disposto nos arts. 4.2-A, I, b, da LC 80/94 (direito do assistido receber informações 
sobre a tramitação de seus processos judiciais), art. 4.2-A, II, da LC 80/94 (a qualidade e a eficiência do 

atendimento), art. 4.2-A, IV, da LC 80/94 (o patrocínio de seus direitos pelo Defensor natural) e o art. 108, 
I, da LC 80/94 (cumpre aos membros da Defensoria Pública do Estado do Piauí o atendimento às partes e 
aos interessados); 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar, n° 59/2005 dispõe que é função institucional 
da Defensoria Pública a prestação de orientação permanente aos necessitados sobre seus direitos e 
garantias ( art5Q, I); e que cumpre aos membros da Defensoria Pública do Estado o atendimento e 
orientação às partes e aos interessados em horários pré-estabelecidos (art33), posto ser parte 
indissociável desse seu trabalho, constituindo-se em verdadeiro dever funcional; 
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RESOLVE: 

Art.12  Recomendar aos membros da Defensoria Pública que mantenha o seu órgão de 
atuação disponível para prestar informações e realizar atendimentos, todos os dias da semana, no horário 
de expedieote desta Defensoria Pública, de 7:30h a 13:30h, até que seja expedido ato normativo da 
Defensoria Pública Geral definindo horário de atendimento ao público diferenciado para os diversos 
órgãos de atuação da instituição. 

Art. 2  Recomendar ao membro da Defensoria Pública, quando solicitado atendimento 
pessoal com o Defensorr Público, que organize agenda a possibilitar o atendimento ao usuário dos 
serviços da Defensoria Pública, pelo menos uma vez durante o processo com seu Defensor natural. 

Art.32  Publique-se na área específica destinada à Corregedoria-Geral no sítio eletrônico 
da Defensoria Pública do Estado do Piauí.. 

GABINETE DA CORREGEDORA-GERAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, em Teresina, 04 de 

junho de 2018. 

çAli-  I9ag.  
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