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PORTARIA CONJUNTA GDPG/CG Nº 003/2020 

 

Suspende o atendimento presencial em todas as unidades da 

Defensoria Pública do Estado do Piauí e estabelece regime 

especial de trabalho remoto, como medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus (COVID19). 

 

O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso das suas 

atribuições legais, que lhe confere o  art. 13, inciso XII da Lei Complementar Estadual nº 059, 

de 30 de novembro de 2005 e art. 8º, inciso XIII, art. 97-A, incisos II, III e VI, todos da Lei 

Complementar Federal de nº 80/1994, e a CORREGEDORA-GERAL DA DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais, insertas no art. 105, 

inciso IX, da Lei Complementar Federal nº 80/94, 

CONSIDERANDO a declaração da Organização Mundial de Saúde (OMS) de 

estado de pandemia em relação ao Novo Coronavírus (COVID 19), declarado no dia 11 de 

março de 2020; 

CONSIDERANDO a necessidade de adoção de medidas preventivas no âmbito 

da Defensoria Pública do Piauí, seguindo orientações do Ministério da Saúde e da Secretaria 

Estadual de Saúde; 

CONSIDERANDO a necessidade de se evitar aglomerações e eventual 

transmissão durante o atendimento ao público, tendo em vista que a Defensoria Pública do 

Estado do Piauí atende diariamente centenas de pessoas; 

CONSIDERANDO a definição de grupo de risco para o COVID-19, com 

aumento da taxa de mortalidade em idosos e pessoas com doenças crônicas; 

CONSIDERANDO a Resolução nº 313, de 19 de março de 2020, do Conselho 

Nacional de Justiça que estabelece, no âmbito do Poder Judiciário, regime de Plantão 

Extraordinário, para uniformizar o funcionamento dos serviços judiciários, com o objetivo de 

prevenir o contágio pelo novo Coronavírus - Covid-19 e garantir o acesso à justiça neste 

período emergencial; 

CONSIDERANDO a Portaria Nº 1020/2020 - PJPI/TJPI/SECPRE, de 20 de 

março de 2020, que suspendeu até o dia 30 de abril de 2020 os prazos processuais e as 

audiências em casos não urgentes e as sessões de julgamento administrativas e judiciais dos 

órgãos julgadores do Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais, no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado do Piauí. 

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer procedimentos e regras para 

fins de prevenção à infecção e à propagação do novo Coronavírus, de modo a reduzir os riscos 

epidemiológicos de transmissão do vírus e preservar a saúde de agentes públicos e usuários da 

Defensoria Pública, evitando-se contaminações de grande escala que possam sobrecarregar o 

sistema público de saúde, ensejando adoção de medidas extremas de restrição de contágio; 

CONSIDERANDO os Decretos nº 18.901/2020 e nº 18.902/2020 do Exmo. 

Governador do Estado do Piauí, que determinam medidas excepcionais de suspensão de 

atividades e controle de fluxo de pessoas. 
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CONSIDERANDO a necessidade de manter os serviços da Defensoria Pública 

do Estado e de reduzir as possibilidades de transmissão do coronavírus causador do COVID-

19; 

 

RESOLVEM: 

 

Art. 1º Suspender o atendimento presencial em todas as unidades da Defensoria Pública do 

Estado do Piauí até o dia 30 de abril de 2020, e estabelecer regime especial de trabalho 

remoto nos órgãos de atuação da Defensoria Pública como medida temporária de prevenção 

ao contágio pelo Novo Corona Vírus (Covid-19). 

 

§ 1º. Os atendimentos aos Assistidos da Defensoria Pública no período a que se refere o caput 

serão realizados através de contato telefônico, aplicativos de mensagens e endereço de correio 

eletrônico do respectivo órgão de atuação, que serão informados no local de atendimento e 

amplamente divulgados no sítio eletrônico da instituição.  

 

§2º Os Defensores Públicos e servidores que estiverem em regime especial de trabalho remoto 

deverão se manter no Estado do Piauí e poderão, no interesse da Administração, a qualquer 

momento, ser convocados excepcionalmente para realização de atividade presencial. 

 

§ 3º Cada órgão de atuação deverá afixar em local visível informação sobre a suspensão 

temporária do atendimento presencial, bem como o contato telefônico e endereço de correio 

eletrônico do respectivo órgão.  

 

Art. 2º. O regime especial de trabalho remoto nos órgãos de atuação da Defensoria Pública 

será cumprido nos dias e horários estabelecidos na Portaria GDPG nº 035/2016, e será 

supervisionado pela Diretoria à qual se acham vinculados. 

 

Parágrafo único. O(A) Defensor(a) Público(a) responsável pelo órgão de atuação, no prazo de 

vinte e quatro horas, deverá informar à respectiva Diretoria e através do e-mail 

corregedoria.dpe.pi@gmail.com ou corregedoria@defensoria.pi.def.br à Corregedoria Geral 

os contatos (número de telefone e email) dos servidoras(es), colaboradores terceirizados e 

estagiários(as) a ele vinculados.  

 

Art. 3º O regime especial de trabalho remoto, para efeitos dessa Portaria, consistirá no 

exercício remoto de suas atividades funcionais durante o horário de funcionamento do órgão 

de atuação, devendo o afastado se manter disponível para uso dos Sistemas SOLAR, PJe, 

SEEU, THEMIS, e-TJ, acesso via internet, aplicativos de mensagens e telefone. 

 

§1º Na vigência do regime especial de trabalho previsto nesta Resolução, o atendimento aos 

assistidos, no âmbito da Defensoria Pública será restrito às demandas de caráter urgente, 

entendendo-se como aquelas em que há risco à vida, à liberdade, ou outras em que possa 
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ocorrer o perecimento de direito, preservando-se o direito à informação dos usuários de 

serviços desta Instituição com prestação de informações sobre o andamento processual. 

 

§ 2º Fica assegurada a manutenção dos serviços administrativos essenciais ao funcionamento 

desta Defensoria Pública, podendo ser exigido trabalho presencial de Defensores Públicos, 

servidores e colaboradores terceirizados, quando estritamente necessário. 

 

§ 3º A chefia imediata informará quinzenalmente as atividades desempenhadas à 

Corregedoria Geral através dos emails corregedoria.dpe.pi@gmail.com e 

corregedoria@defensoria.pi.def.br, enquanto estiver em vigor essa Portaria. 

 

§ 4º Deverão ser promovidos atendimentos jurídicos ao público via telefone ou email, 

conforme contatos informados pelo respectivo órgão de atuação. 

 

§ 5º Constituem deveres das defensoras(es) públicos, servidoras(es), colaboradoras(es) 

terceirizados e estagiárias(os)em regime de trabalho remoto: 

a) atender às convocações para comparecimento às dependências da Defensoria Pública, 

sempre que houver necessidade da unidade e/ou interesse da Administração, de modo a 

proporcionar acompanhamento dos trabalhos e a obtenção de outras informações; 

b) manter telefones de contato permanentemente atualizados e ativos nos dias úteis;   

c) consultar diariamente a sua caixa postal individual de correio eletrônico;  

d) manter seu superior hierárquico informado, por meio de mensagem dirigida à caixa postal 

individual de correio eletrônico, acerca da evolução do trabalho, bem como indicar eventual 

dificuldade, dúvida ou informação que possa atrasar ou prejudicar o seu andamento;  

e) cumprir rigorosamente as metas de desempenho pactuadas com a chefia imediata, 

fornecendo, em até 5 (cinco) dias úteis após o retorno às atividades presenciais, relatório das 

atividades desempenhadas durante o período de trabalho remoto. 

 

Art. 4º Independentemente da área de atuação, deverão ficar em regime especial de trabalho 

remoto, pelo previsto no caput do art. 1º desta Portaria, as defensoras(es) públicos, 

servidoras(es), colaboradoras(es) terceirizados e estagiárias(os), nas seguintes hipóteses:  

 

I – com idade superior a 60 anos;  

II – portadores de doença cardíaca ou pulmonar;  

III – portadores de doenças tratadas com medicamentos imunodepressores, quimioterápicos 

ou diabéticos;  

IV – transplantados; 

V - gestantes. 

 

Art. 5º Independentemente da área de atuação, deverão ficar em regime especial de trabalho 

remoto, pelo prazo de 14 (quatorze) dias, ou, conforme o caso, até que se comprove a 

ausência de infecção pelo vírus COVID-19,  defensoras(es) públicos, servidoras(es), 

mailto:corregedoria.dpe.pi@gmail.com
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colaboradoras(es) terceirizados e estagiárias(os) que se enquadrem em uma das seguintes 

hipóteses: 

 

I – tenham recentemente regressado de regiões consideradas endêmicas, nos termos das 

informações prestadas pelo Ministério da Saúde; 

II – tenham tido contato direto e habitual com viajantes dessas regiões; 

III – tenham tido contato direto e habitual com pessoa portadora do vírus ou que está sob 

investigação epidemiológica clínica e/ou laboratorial. 

 

§1º.  O afastamento previsto neste artigo será considerado como de efetivo exercício para 

todos os efeitos legais. 

 

§2º. Caso haja confirmação de diagnóstico da COVID 19, deverá ocorrer imediata 

comunicação ao Gabinete do Defensor Público-Geral e à respectiva chefia imediata, por e-

mail, além de adotar as providências necessárias à obtenção de licença médica.  

 

Art. 6º No caso em que o(a) Defensor(a) Público(a) estiver em regime especial de trabalho 

remoto, nas hipóteses dos artigos 4º e 5º, e for intimado para a realização de eventual 

audiência presencial, deverá requerer ao Juízo o seu adiamento.  

 

§ 1º No caso de indeferimento do pedido de adiamento previsto no caput, as audiências serão 

realizadas pelo substituto natural.  

 

§ 2º. Na impossibilidade de atuação do substituto natural, fica delegada a atribuição ao 

respectivo Diretor para a designação extraordinária de outro Defensor Público para a prática 

do ato processual.   

 

Art. 7º Na impossibilidade técnica de participação remota nas audiências com réu preso, 

através de videoconferência, e naquelas destinadas a evitar perda ou perecimento de direito, o 

do Defensor Público poderá justificadamente requerer ao Juízo o seu adiamento, devendo 

adotar outros procedimentos para resguardar o direito do Assistido da Defensoria Pública.  

 

Art. 8º Suspender pelo prazo previsto no caput do art. 1º desta Portaria o atendimento nas 

unidades prisionais, unidades de saúde penitenciária, unidades de cumprimento de medidas 

socioeducativas e unidades de acolhimento, ressalvadas as ocorrências de urgência. 

 

Art. 9º. No período previsto no caput do art. 1º, ficam mantidas as regras do plantão 

defensorial, estabelecidas na Resolução CSDPE/PI Nº 108/2018, que devem ser aplicadas 

com as adaptações estabelecidas na presente Portaria. 

 

Art. 10. Visando a evitar a aglomeração de pessoas, ficam suspensas pelo prazo previsto no 

caput do art. 1º desta Portaria a realização de eventos coletivos, seminários e palestras, bem 
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como as ações dos projetos da Defensoria Pública que envolvam educação em direitos e 

atendimento presencial ao público, inclusive aqueles a cargo da Defensoria Itinerante.  

 

Art. 11. O regime de trabalho das unidades administrativas da Administração Superior, 

Diretorias e Coordenações será estabelecido pelas Chefias Imediatas e será encaminhado para 

o Defensor Público Geral para fins de aprovação. 

 

Art. 12. O Setor de Protocolo da Defensoria Pública somente receberá requerimentos e 

documentos pela via eletrônica, através do email protocolo@defensoria.pi.def.br. 

Parágrafo único. Recebido o documento, será certificado o dia e hora do recebimento, para 

fins de autuação posterior.   

 

Art. 13. A Diretoria Administrativa deverá notificar as empresas contratadas para prestação de 

serviços de mão de obra terceirizada do teor da presente Portaria, para adoção das medidas 

pertinentes ao seu cumprimento. 

 

Art. 14. A Diretoria Administrativa deverá adotar procedimentos emergenciais no sentido de 

intensificar as ações de limpeza e higienização das todas as instalações da Defensoria Pública.  

 

Art. 15. As medidas previstas nesta Portaria serão revistas sempre que necessário, caso haja 

regressão ou evolução da situação de Saúde Pública. 

 

Art. 16. Fica mantida a prática de todos os demais atos judiciais a cargo da Defensoria 

Pública.  

 

Art. 18.  Os casos omissos serão decididos pelo Defensor Público Geral. 

 

Art. 19. Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação. 

 

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

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL, em Teresina-PI, 24 de março 

de 2020. 

 

 

 

Erisvaldo Marques dos Reis 

Defensor Público Geral do Estado do Piauí 

 

 

 

Ana Patrícia Paes Landim Salha 

Corregedora Geral da Defensoria Pública 
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